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 EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 
 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
 

Nº 051/2021 
 

 
OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE DOIS 
PLAYGROUND INFANTIL COLORIDO, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES 
DEMANDADAS PELO DEPARTAMENTO 

DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO 
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA/SC 
 

 

AVISO: Recomendamos aos licitantes a leitura atenta  
às condições/exigências expressas neste edital e seus anexos, 
notadamente quanto ao credenciamento, objetivando uma perfeita 
participação no certame que será destinado EXCLUSIVAMENTE as 
ME e EPPs nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014. 
Dúvidas? Ligue 49-3364-0092 ou 3364-0172 /3364-0076 
E-mail: compras@serraalta.sc.gov.br. 
Código Registro (e-Sfinge): 
606412123163426FCFC004180DB0E85CDDD39A58 
 

 

mailto:compras@serraalta.sc.gov.br
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1 – PREÂMBULO DA LICITAÇÃO 
 
1.1 O MUNICIPIO DE SERRA ALTA, ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa 
jurídica de direito público interno, situada na Av. Dom Pedro II, 830, centro de Serra 
Alta, CEP 89871-000, através de seu PREFEITO MUNICIPAL RAFAEL MARIN e do 
PREGOEIRO, designado pelo Decreto nº156 de 03/05/2021, TORNAM PÚBLICO e 
comunicam os interessados que está realizando o Processo Licitatório de nº 
051/2021 na modalidade PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL, do “TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM” de conformidade com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 
8.666 de 21 de Junho de 1993, Decreto Municipal nº173/2020, Lei Complementar 
Federal nº 123 de 14/12/2006, suas respectivas alterações e demais legislações 
aplicáveis, bem como as condições a seguir estabelecidas.  
 
1.2 O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o 
outro Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, contendo respectivamente as propostas de 
preços e a documentação de habilitação dos interessados, dar-se-à até às 08:30 
horas do dia 24 de Novembro de 2021 no Setor de Compras da Prefeitura, situado 
na Av. Dom Pedro II, 830, centro, Serra Alta. 
 
1.3 A ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o outro 
Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, dar-se-à a partir das 09:00 horas do dia 24 de 
Novembro de 2021, em sessão pública a ser realizada no Setor de Compras do 
Município, situado na Av. Dom Pedro II, 830, centro, Serra Alta. 
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1. A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DE DOIS (PLAYGROUND) 
com observância nas descrições e características mínimas, conforme 
especificações constantes no Anexo D deste Edital. Os equipamentos que ora 
pretende-se adquirir tem por finalidade a instalação de um parque para 
recreação infantil na Praça Pública Municipal José Cerizolli e o outro parque 
no espaço público localizado na Rua Conde D’eu esquina com a Rua Deodoro 
da Fonseca, nas proximidades do Prédio da Prefeitura Municipal de Serra 
Alta/SC. 
 

2.1.1 A realização do referido certame se faz necessário pela importância 

pedagógica atribuída ao tipo de lazer encontrado no playground, pois esses 

brinquedos são capazes de motivar as crianças a agir socialmente, ajudando umas 

às outras na diversão e aprendizado, bem como aprendendo a importância de se 

dividir o espaço do outro. Ademais, os brinquedos estimulam a saúde física e 

psicológica, trazendo muitos benefícios para o corpo e a mente. Neste sentido, a 

aquisição e instalação desses dois Playground proporcionará uma melhor qualidade 

de vida as crianças, ilustrada pelo lazer.     
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3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.1- Podem participar da presente licitação, todas as Micro Empresas e Empresas 
de Pequeno Porte do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que 
comprovem o atendimento dos requisitos estabelecidos neste Edital. 
  
3.2– Não será admitida nesta licitação a participação de:   
 

3.2.1– Empresas que não comprovarem condição de “ME” ou “EPP” nos termos do 
item 4.6 do edital;  
 
3.2.2- Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto 
desta licitação;  
 
3.2.3– Empresas ou Sociedades Estrangeiras que não funcionem no país;  
 

3.2.4 – Empresas que estejam reunidas em Consórcio;  
 
3.2.5– Empresas impedidas de licitar ou contratar com Poder Público (Art. 7º da Lei 
10.520/02), ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas 
de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III da Lei 8.666/93);  
 
3.2.6- Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do Art. 72, 
§ 8º, V, da Lei 9.605/98;  
 
3.2.7– Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  
 

3.2.8– Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em 
recuperação judicial ou extrajudicial;  
 
3.2.9– Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do Art. 12 
da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);  
 
3.2.10- Estejam em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual, 
Municipal e que possuam dívidas Trabalhistas ou pendências junto ao FGTS. 
 
3.2.11- Que possua entre seus sócios, dirigentes ou empregados, servidores do 
Município de Serra Alta nos termos do artigo 9º inciso III da Lei 8.666/93;  
 

3.2.12– O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a 
inabilitação do licitante.  
 

3.3- A participação na presente licitação implica na aceitação plena e irrestrita das 
condições expressas neste Edital, em seus anexos e das leis especiais, quando for 
o caso. 
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4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1- No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e 
demais pessoas presentes à Sessão Pública, o(a) Pregoeiro(a) inicialmente 
receberá os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos 
para a habilitação, desde que protocolizados de acordo com o disposto no item 
1.2, em envelopes distintos, lacrados, contendo na parte externa a seguinte 
identificação: 
 
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA- SC 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021  
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 
CNPJ:                            FONE:                           EMAIL:  
 
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA- SC 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 
CNPJ:                            FONE:                           EMAIL:  
 
4.2- Em seguida se realizará o credenciamento dos interessados ou de seus 
representantes, que consistirá na comprovação de que possuem poderes para 
formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame, nos seguintes 
termos: 
 
4.2.1- O representante da licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a 
existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática 
de todos os demais atos inerentes ao certame, através da apresentação dos 
documentos em cópia autenticada (vide item 6.4), os quais deverão ser entregues 
ao Pregoeiro fora dos envelopes, conforme abaixo: 
 
4.2.1.1 - Sócio e/ou Proprietário:  
 
a) Cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente;  
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual ou Ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de 
eleição de seus atuais administradores, com a comprovação da publicação na 
imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações; E quando for o 
caso apresentar também decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
c) Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação Anexo C do 
edital.  



 

5 
 

 4.2.1.2 - Representante:  
 
a) Cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente;  
b) Procuração ou Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo “A”, firmada 
pelo representante legal da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social;  
c) Registro Comercial, no caso de empresa individual ou Ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de 
eleição de seus atuais administradores, com a comprovação da publicação na 
imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações; E quando for o 
caso apresentar também decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
d) Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação Anexo C do 
edital. 
 
4.3 - A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui poderes 
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, 
lavrando-se, em ata, o ocorrido. 
 
4.4. Não será permitida a participação de empresas distintas através de um único 
representante. 
 
4.5 - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item 1.2 
deste Edital, sendo aceita a remessa por via postal, com aviso de recebimento, 
desde que seja efetuada a entrega dos mesmos até o dia e horário indicados para 
protocolo. A Administração Municipal de Serra Alta e o Pregoeiro não se 
responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se os envelopes não 
forem entregues em tempo hábil para protocolização dentro do prazo estabelecido 
no item 1.2, no Setor de Protocolo deste Município. Em nenhuma hipótese serão 
recebidas propostas e/ou documentação fora do prazo estabelecido neste Edital. 
 
4.5.1 Ainda como CONDIÇÃO PRÉVIA ao exame da proposta e habilitação do 
licitante, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros:  
 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS/CNEP, 
mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) 
ou Sistema Inabilitados e Inidôneos, mantido pelo Tribunal de Contas da União 
(https://contas.tcu.gov.br/emitircertidãonegativa). 
 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
https://contas.tcu.gov.br/emitir
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b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  
 
Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS/CNEP e CNJ - na fase 
de credenciamento, trata-se de verificação da própria condição de participação 
na licitação, nos termos do Acórdão n° 1.793/2011 (Plenário- TCU).   
 
4.5.2. A consulta aos cadastros será realizada em NOME DA EMPRESA LICITANTE 
e também de SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, nos termos do Art. 12 da Lei 8.429/92, 
que prevê dentre sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o poder público, inclusive 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  
 
4.5.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 
 
DO CREDENCIAMENTO OBRIGATÓRIO PARA ME OU EPP  
 
4.6– As empresas interessadas em participar da presente licitação, DEVERÃO 
APRESENTAR OBRIGATORIAMENTE NO CREDENCIAMENTO os seguintes 
documentos:  
 
a) CERTIDÃO SIMPLIFICADA ATUALIZADA DE ENQUADRAMENTO no Estatuto 
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta 
Comercial da sede da Licitante, expedida com data não superior a 30 dias (da 
data da sessão) de acordo com a instrução normativa DREI nº 10/2013, ou 
Declaração Atualizada da Junta Comercial expedida com data não superior a 30 
dias (da sessão), atestando seu enquadramento nas hipóteses da LC nº 123/2006.  
 
b) As Sociedades Simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, 
deverão apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoa Jurídica atualizada, 
expedida com data não superior a 30 dias (da sessão), atestando seu 
enquadramento nas hipóteses do artigo 3º da LC nº 123/2006. 
 
4.7– A empresa que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, com a apresentação de um dos documentos acima descritos, não 
terá direito aos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº123/2006 e nº 
147/2014 no art. 42 a 45, permanecendo inabilitado do certame caso tenha no 
mínimo três ME ou EPP que comprovem a sua condição de enquadramento 
conforme estabelece o item 4.6 deste certame, nos termos das Leis 
Complementares supramencionadas. Este(s) documento(s) deverá (ão) ser 
apresentado(s) obrigatoriamente FORA DOS ENVELOPES; no momento do 
credenciamento. 
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4.8 - A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, caracterizará crime de fraude 
a licitação, conforme previsto na Lei Federal nº 8.666/93 e implicará na aplicação de 
sanções e penalidades previstas na Lei em epigrafe. 
 
4.9 – O empresário individual (MEI) enquadrado no limite definido pelo art. 3º da 
LC 123/06 e 147/2014 receberá o mesmo tratamento dado as ME e EPP, mediante 
apresentação da Certidão fornecida pelo Órgão competente, expedida com data não 
superior a 30 dias da data da sessão, conforme item 4.6. 
 
5 - DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
5.1- O Envelope nº 01 – PROPOSTA, deverá conter a proposta propriamente 
dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, 
devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, 
contendo ainda: 

5.1.1 - A apresentação da proposta deverá conter: 
 

         a) Identificação do fornecedor: Razão social, endereço completo, nº do CNPJ e 
nº da Inscrição Estadual e/ou Municipal da proponente;  

b) Relação de itens contendo: nº do item, quantidade, unidade de medida, 
especificação, marca, preço unitário e preço total, conforme quadro demonstrativo 
abaixo. 
 

Item Quantidade  Unid Especificação Marca Preço Unit. Preço Total 

       

 c) Juntamente com a proposta de preços deverá ser apresentado 
FOLDER contendo as características técnicas do equipamento ofertado, bem 
como a Certificação ABNT NBR 16.071/2012.  
 
          d) Ao final de cada página, carimbo e assinatura do representante da licitante. 
 
5.2- Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas 
decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da 
proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária. 
 
5.3- Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, 
custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e 
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, 
trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que 
eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação. 
 
5.4- Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, nos 
termos do §3º, artigo 64, da Lei Federal nº 8666/1993, o qual será contado a partir 
da data de sessão de abertura dos envelopes nº 01, estabelecida no item 1.3 deste 
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edital. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de 
vencimento. 
 
5.5- As propostas que tenham sido classificadas serão verificadas pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio para constatar a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e 
na soma. Os erros serão corrigidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio da seguinte 
forma: 
 
a) nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em algarismos 
numéricos e por extenso, o valor grafado por extenso prevalecerá; 
 
b) nos casos em que houver discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido 
pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário cotado deverá 
prevalecer; 
 
c) nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas 
indicada na Proposta e o valor somado das mesmas, prevalecerá o valor somado 
pelo Pregoeiro. 
 
5.5.1. Os preços apresentados no texto da proposta da licitante serão corrigidos pelo 
Pregoeiro de acordo com o procedimento acima e serão considerados para efeito de 
ordenação em relação às demais licitantes e como o valor a que se obriga o 
proponente. 
 
6 - DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

 
6.1 - O Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes 
documentos de habilitação: 
 

a) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) 
autêntica de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União e Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais, instituídos por Lei (CND ou CPD-EN do INSS autêntica); 

b) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) autêntica de 
Débitos Estaduais; 

c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) autêntica de 
Débitos Municipais, relativa ao Município da sede do licitante; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (CRF do FGTS autêntica), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei; 

e) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
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Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei 12.440/2011. 

g) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 

h) Declaração de Atendimento à Legislação Trabalhista de Proteção à 
Criança e ao Adolescente, conforme modelo constante do Anexo “B”. 

i) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da Comarca ou sede da pessoa jurídica; (Considerando a 
implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, 
a partir de 01/04/2019, a certidão de “Falência, Concordata e 
Recuperação Judicial” deverá ser solicitada tanto no sistema eproc 
quanto no SAJ. As duas certidões (ambas de Falência, Concordata e 
Recuperação Judicial – não será aceita certidão cível), deverão ser 
apresentadas conjuntamente, no caso contrário não terão validade. 
Para licitantes de outros Estados, verificar na certidão a exigência de 
documentação complementar para validação).   

 
6.2- Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade estabelecido 
pelo competente órgão expedidor, será adotada a vigência de 90 (noventa) dias 
consecutivos, contados a partir da data de sua expedição. Não se enquadram 
nesse dispositivo os documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo 
de validade. 
 
6.3- A data que servirá de referência para verificação da validade dos documentos 
de habilitação é aquela disposta no item 1.3 deste Edital. 
 
6.4- Os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por 
servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
6.5- As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão, 
também, ser apresentados em documento extraído diretamente da Internet, ficando, 
nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade pelo 
Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no respectivo site do órgão emissor. 
 
6.6- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em 
nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições: 
 
6.6.1 - se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; 
 
6.6.2 - se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. 
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6.7 - Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, 
ou vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de habilitação 
de ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão de 
centralização de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 
 
6.8- A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade 
fiscal e trabalhista, citados no item 6.1, centralizados junto à matriz desde que 
apresente documento que comprove o Reconhecimento da Centralização do 
Recolhimento expedido pelo órgão respectivo, ou que conste na certidão a validade 
para a matriz e para as filiais. 
 
6.9- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda 
a documentação exigida no item 6.1, mesmo que os documentos exigidos nas 
alíneas “a” a “g”, relativos à regularidade fiscal e trabalhista, apresentem 
alguma restrição. 
 
6.9.1- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, (Art. 43, § 1 e 2 da LC 123/2006 e LC 147/2014) será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério do Município, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. 

 
6.9.2- A não regularização da documentação, no prazo previsto no Item 6.9.1, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
7 - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO 
 
7.1- Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão 
declaração verbal ou escrita, (no caso de não comparecimento a sessão, a 
declaração escrita, conforme modelo constante do Anexo “C”, deverá vir anexada 
por FORA DO ENVELOPE da proposta, juntamente com o Registro Comercial 
no caso de empresa individual ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, conforme documento exigido no subitem 4.2.2 deste Edital), dando 
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (inciso VII do Art. 
4º da Lei nº 10.520/2002), sendo consignado em ata. 
 
7.2 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, 
que deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, sob pena 
de desclassificação. Comprovada a participação de pequenas empresas e empresas 
de pequeno porte será informada aos participantes do certame. Isto posto, será 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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classificada, a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores 
sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de 
menor preço. 
 
7.2.1- Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.  
 
7.2.2- Serão passíveis de desclassificação as propostas formais (ou seus itens, de 
forma individual) que não atenderem os requisitos constantes dos itens 5.1 a 5.5.1 
deste Edital, bem como, quando constatada a oferta de preço manifestamente 
inexequível.  
 

7.3- No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos 
dos itens anteriores serão convidados individualmente a apresentarem novos lances 
verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a 
proclamação do vencedor. 
 
7.3.1- Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
7.3.2- A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços por item do objeto do certame. 
 
7.3.3- A oferta de lance deverá recair sobre o PREÇO UNITÁRIO DO ITEM do 
objeto desta licitação que tiver sido declarado, pelo Pregoeiro, como alvo de lances 
naquele momento. 
 
7.3.3.1- Os lances verbais ofertados pelas licitantes também poderão ser registrados 
manualmente e assinados pelos seus representantes legais em formulário próprio 
que será apresentado às licitantes pelo Pregoeiro, documento esse que constituirá 
parte integrante da ata circunstanciada lavrada ao final da Sessão Pública do 
Pregão. 
 
7.3.3.2- O Pregoeiro alertará e definirá sobre a variação mínima de preço entre 
os lances verbais ofertados pelas licitantes, podendo, no curso desta fase, 
deliberar livremente sobre a mesma.  
 
7.3.4- É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
7.3.5- Dos lances ofertados não caberá retratação. 
 
7.3.6- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
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7.4- Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 
contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido preço melhor. 
 
7.5- O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 
Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 
7.6- Encerrada a etapa de lances, será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
conforme previsto no art. 44, da Lei Complementar nº. 123 de 15 de dezembro de 
2006 e Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014.   
 
7.6.1- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
Neste momento o Pregoeiro convocara a empresa mais bem classificada para 
que confirme seu último lance. 

 
7.7- Ocorrendo o empate previsto no item 7.6.1, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma da alínea “a” deste Item, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese prevista no Item 7.6.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no Item 
7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  

7.7.1- Na hipótese da não contratação nos termos previstos no Item 7.7, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.7.2- O disposto no Item 7.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
7.7.3- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, após convocação verbal do Pregoeiro, sob pena 
de preclusão. 
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7.8- Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor 
preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais 
baixo comparando-o com os valores consignados no respectivo Orçamento Prévio, 
decidindo, motivadamente, a respeito. 
 

7.9- Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o 
menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu Envelope nº 02 - 
DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação 
fixadas no item 6 e subitens, deste Edital. 
 

7.10- Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas 
pelo edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. 
Caso contrário, o Pregoeiro inabilitará as licitantes que não atenderem todos os 
requisitos relativos à habilitação, exigíveis no item 6 e seus subitens, deste Edital. 
 
7.11- Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao Edital. 

 

7.11.1- Ocorrendo a situação referida no item 7.11, o Pregoeiro poderá negociar 
com a licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

7.12- Observando-se o disposto no art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, 
excepcionalmente, o Pregoeiro poderá suspender a Sessão Pública para realizar 
diligências visando esclarecer dúvidas surgidas acerca da especificação do objeto, 
ou da documentação apresentada. 
 

7.13 - Caso todas as propostas sejam julgadas desclassificadas (antes da fase de 
lances verbais) ou todas as licitantes sejam inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar 
aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas 
ou de nova documentação, escoimadas das causas que ensejaram a sua 
desqualificação (art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93). 
 
7.14 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará 
o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que 
manifestem a intenção de recorrer, registrando na ata da Sessão a síntese de suas 
razões e a concessão do prazo de 3 (três) dias consecutivos para a apresentação 
das razões de recurso, bem como o registro de que todas as demais licitantes 
ficaram intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões do recurso em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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7.14.1- A falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência 
do direito de recurso por parte da licitante e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
Pregoeiro ao vencedor. 
 
7.14.2- A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública do 
Pregão caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer. 
 
7.15- Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e 
verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação 
exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com 
as disposições do item acima. 
 
7.15.1- A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de 
Apoio e por todos os licitantes presentes, salvo quando algum representante se 
ausentar antes do término da Sessão, fato que será devidamente consignado em 
ata. 
 
7.16 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova 
data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as 
licitantes presentes. 
 
7.17- O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a Documentação de 
Habilitação das licitantes que não restarem vencedoras de qualquer item do objeto 
desta Licitação, pelo prazo de 10 (dez) dias após a homologação da licitação, 
devendo os seus responsáveis retirá-los nesse período, sob pena de inutilização dos 
mesmos. 
 
8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
8.1- No julgamento das propostas, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) 
licitante(s) que apresentar(em) o MENOR PREÇO POR ITEM, desde que atendidas 
as especificações constantes deste Edital. 
 
8.2- No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o 
disposto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a classificação será feita, 
obrigatoriamente, por sorteio, que será realizado na própria Sessão. 

 
8.3- A adjudicação do objeto deste PREGÃO será formalizada pelo Pregoeiro, PELO 
MENOR PREÇO POR ITEM, à(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) seja(m) 
considerada(s) vencedora(s). 
 
8.4 - O resultado da licitação será homologado pela Autoridade Competente. 
 
9 - DO PREÇO 
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9.1 – Os valores discriminados no ANEXO “D” devem ser considerados pelos 
proponentes como PREÇO MÁXIMO para a elaboração da proposta comercial para 
este certame. 
 
10 - DO PRAZO, FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO 
OBJETO 
 
10.1 – Os equipamentos e materiais permanentes para a instalação dos 
playgrounds, objeto desta licitação, relacionados no anexo “D” deste Edital, 
deverão ser entregues/instalados no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos 
contados da data de assinatura do Contrato. 
 
10.2 – Os equipamentos e materiais permanentes para a instalação dos playgrounds 
infantil, objeto da presente licitação, serão devidamente inspecionados por Servidor 
responsável da Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Urbanos. No caso de se 
constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos bens fornecidos em 
relação à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressas 
neste Edital, será sumariamente rejeitado, sujeitando-se a contratada às 
penalidades constantes da Cláusula Oitava do respectivo Contrato (minuta 
constante do Anexo “E”). 
 
10.3 – Os equipamentos e materiais permanentes para a instalação dos playgrounds 
infantil, objeto desta licitação deverão ser recebidos definitivamente mediante 
aprovação técnica, pelo Servidor responsável do Departamento de Obras e Serviços 
Urbanos que receberá os mesmos, nos termos do art. 73, inc. II, “b” da Lei nº 
8.666/93, desde que os bens fornecidos tenham sido regularmente aprovados. 
 
10.4 – Os equipamentos e materiais permanentes para a instalação dos playgrounds 
infantil, objeto da presente licitação deverão ser industrializados, novos, entregues e 
instalados, obedecendo rigorosamente a NBR 16071/2012 e as descrições 
(medidas, caraterísticas mínimas e materiais) constantes no Anexo “D” em anexo a 
este Edital.  
 
10.5 – Os equipamentos e materiais permanentes para a instalação dos playgrounds 
infantil, objeto deste Edital, em desacordo à proposta ou às especificações desta 
licitação, ou que por ventura seja entregue com defeitos ou imperfeições deverá ser 
imediatamente substituído pelo fornecedor. 
 
11 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
11.1 - O(s) pagamento(s) devido(s) à(s) vencedores(s) serão efetuados em até 
10(dez) dias após a instalação completa dos equipamentos e materiais permanentes 
do playground infantil e efetiva apresentação da nota fiscal em favor do Município de 
Serra Alta. Ressaltando de que é exigido emissão de nota fiscal eletrônica nas 
vendas destinadas às administrações públicas de acordo com o parágrafo § 6º, I, do 
art. 23, anexo XI, do Regulamento do ICMS catarinense.  
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11.2 - As despesas decorrentes do fornecimento de equipamentos e materiais 
permanentes para instalação dos playgrounds correrão às dotações previstas na Lei 
Orçamentária do Exercício vigente de 2021.  
  
08.00 – SECRETARIA DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
08.02 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
2.801– Manutenção dos Serviços Urbanos 
Despesa 153 – 44.90.00 DR 0050 
 
12 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1 - Até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para o recebimento das 
propostas, qualquer empresa interessada em participar da licitação poderá impugnar 
o ato convocatório do Pregão. 
 
12.1.1 - A impugnação será dirigida ao Departamento de Compras deste Município, 
que a encaminhará, devidamente informada, à Autoridade Competente para 
apreciação e decisão. 
 
12.2 - Tendo a licitante manifestada a intenção de recorrer na Sessão do Pregão, 
terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de 
recurso. 
 
12.3 - O recurso deverá ser dirigido ao Pregoeiro que poderá reconsiderar sua 
decisão, ou, fazê-lo subir, devidamente informado, para apreciação e decisão. 
 
12.4 - As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o 
prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contra-razões, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente. 
 
12.5 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
 
12.6 - Decididos os recursos, o Prefeito Municipal fará a adjudicação do objeto do 
certame à(s) licitante(s) vencedora(s). 
 
13 – DO CONTRATO E RESPECTIVA VIGÊNCIA 
 
13.1 - Após a homologação do resultado, será(ao) a(s) vencedora(s) notificada(s) e 
convocada(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis assinar o pertinente contrato 
(minuta constante do Anexo “E”), sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no item 16, deste Edital. 
 
13.1.1 – A convocação para assinatura do Contrato se fará através da Imprensa 
oficial do Município de Serra Alta, ou por convocação expressa, ou por e-mail, ou 
fax.  
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13.1.2 - Para a assinatura do Contrato, será considerado o simples fato de a 
empresa vencedora participar do certame licitatório e ter apresentado sua proposta 
final, por esta Comissão, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão 
Presencial.  
 
13.2 - No ato de formalização do contrato, deverá a licitante vencedora indicar 
pessoa pertencente ao seu quadro funcional, com a qual a Administração poderá 
obter informações e/ou esclarecimentos, bem como encaminhar quaisquer outras 
comunicações. 
 
13.3 - O contrato decorrente desta licitação terá prazo de vigência até 30/09//2014, a 
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse expresso das partes, 
na forma estabelecida no inciso II do art. 57 da Lei Nº 8.666/93 com suas alterações. 
 
13.4 - Caso o contrato, por qualquer motivo, não venha a ser assinado, a licitante 
subsequente, na ordem de classificação, será notificada para nova Sessão Pública, 
na qual o pregoeiro examinará a sua proposta e qualificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, podendo o pregoeiro 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
13.5 A proponente vencedora deverá prestar garantia on site (isto é, no local onde 
estiverem instalados os bens por ela fornecidos) dos equipamentos e materiais 
permanentes dos playgrounds infantil que deverão estar em conformidade 
com a NBR 16071/2012, objeto desta licitação, de acordo com a descrição 
mínima no anexo “D” do presente Edital. Para os itens que na descrição não 
especifique o prazo de garantia, estes, serão regidos nos termos do Código de 
Defesa do Consumidor (exceção em caso de vício oculto). Durante o período de 
garantia, a proponente vencedora ficará obrigada a efetuar, às suas expensas, as 
alterações, substituições e reparos de todo e qualquer bem que apresente anomalia, 
vício ou defeito de fabricação, bem como falha ou imperfeição constatada em suas 
características de operação. Quando o período de garantia estabelecido pelo 
fabricante do produto for superior ao acima mencionado, o ofertado pelo fabricante 
prevalecerá. 
 
14 – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
14.1– O contrato poderá sofrer alterações de acordo com as condições 
estabelecidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
14.2 - Os preços, durante a vigência do Contrato, serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na 
alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº8666/93 ou de redução dos preços 
praticados no mercado. 
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14.3 – Mesmo comprovada à ocorrência da situação prevista na alínea “d”, do inciso 
II, do art. 65, da Lei nº8666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar o Contrato. 
 
14.4 – Em caso de prorrogação da vigência do contrato os valores serão reajustados 
a cada doze meses, tendo como marco inicial, a data limite para apresentação da 
proposta no processo licitatório. O índice de reajuste utilizado será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE ou o índice que vier substituí-lo será utilizado para aplicar o 
reajuste. 

14.5 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras ou serviços ou compras, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15 - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
15.1- A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará 
sua rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78, da Lei nº 
8.666/93 e posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80, da 
referida Lei, sem que caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização. 
 
15.2 - A rescisão contratual poderá ser: 
 
15.2.1 - determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei nº 8.666/93; 
 
15.2.2 - amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo 
no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 
 
15.2.3 - no descumprimento das condições de habilitação e qualificação legalmente 
exigidas, bem como das condições constantes deste instrumento e da proposta. 
 
16 – DAS PENALIDADES 

16.1 – À CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo 
com o capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízos do direito à rescisão do 
Contrato e às perdas e danos, ficando garantida a prévia e ampla defesa da 
CONTRATADA, nos termos da Lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data da comunicação do ato, pela autoridade competente: 

 
I – Advertência, em caso de pequenas irregularidades na execução das Cláusulas 
Contratuais, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante 
contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 
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(cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o 
descumprimento, que só serão aceitas mediante crivo da administração. 
 
II – Multa  
 
a) de 10 % (dez por cento) sobre o valor do objeto da licitação não realizado, na 
hipótese da rescisão administrativa, se a CONTRATADA recusar-se a assina-lo. 
 
b) de 20% (vinte por cento) pela inexecução total ou parcial do Contrato, incidente 
sobre o valor do Contrato em caso de inexecução total) ou parte não cumprida (em 
caso de inexecução parcial).  
 
c) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) pelo atraso injustificado na entrega 
do objeto deste edital, sobre o valor total da(s) obrigação(ões) não cumprida(s), por 
dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento) do contrato. 
 
III – Suspensão temporária e a Declaração de Inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, que serão cominadas nas condições 
definidas pela municipalidade.  

 
Parágrafo único - Entende-se por valor total do objeto da licitação o montante dos 
preços totais finais oferecidos pela licitante após a etapa de lances, considerando o 
objeto que lhe tenham sido adjudicados. A CONTRATANTE, em caso de faltas 
graves ocorridas na vigência do Contrato, apuradas em processo administrativo que 
assegure ao acusado o direito prévio da citação e da ampla defesa, com os recursos 
a ela inerentes. 
 
16.2– As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos 
termos do art. 87, da Lei nº 8.666/93; 
 
16.3- A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta 
cláusula, se admitidas às justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos 
termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da 
Lei nº 8.666/93. 
 
16.4- Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
16.5- Quando comprovada uma dessas hipóteses previstas no item 16 deste edital, 
o Município de Serra Alta poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o 
pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para a aplicação de 
penalidades. 
 
16.6- Nos termos do artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002, se as licitantes, 
deixarem de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
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ensejarem o retardamento da execução de seu objeto, não mantiverem a proposta, 
falharem ou fraudarem na execução do Contrato, comportarem-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, poderá ficar impedidas de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital e das demais cominações legais. 
 
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1 - Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão 
prestados diretamente no Departamento de Compras e Licitações do Município de 
Serra Alta, no endereço citado no preâmbulo deste Edital, ou através do telefone 
(49) 3364 0092, de segunda à sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 
13h30min às 17h30min.  
 
17.2 – O Município de Serra Alta reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as 
Sessões Públicas deste Pregão. 
 
17.3 - Informações verbais prestadas por integrantes da Administração Municipal de 
Serra Alta não serão consideradas como motivos para impugnações. 
 
17.4 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições 
contidas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, Lei Complementar nº123, de 15/12/2006 e, se for o caso, conforme 
disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e 
legislações pertinentes à matéria.  
 
17.5 - No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer 
reclamação ou indenização, poderá ser: 

a) adiada a abertura da licitação; 

b) alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º, do art. 21, 
da Lei nº8.666/93. 

 
17.6 - O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao 
objeto da presente licitação é o da Comarca de Modelo - SC, excluído qualquer 
outro. 
 
18 - DOS ANEXOS DO EDITAL 
 
18.1 - Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu 
corpo, os seguintes anexos: 
a) Anexo “A” – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO; 
b) Anexo “B” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À 
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE; 
c) Anexo “C” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. VII, 
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DO ART. 4º, DA LEI Nº 10.520/2002; 
d) Anexo “D” – RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ITENS DO OBJETO DESTA 
LICITAÇÃO; 
e) Anexo “E” – MINUTA DO CONTRATO. 

 

 

Serra Alta, SC, 29 de Outubro de 2021. 

 
 
 

RAFAEL MARIN 
           Prefeito Municipal  
 
 
 
 

 
O presente edital cumpre com as exigências legais, estando em acordo com a Lei Federal 
nº 8.666/93, pelo que, de acordo com o artigo 38 do § único da referida Lei e dou como 
examinado e aprovado por esta Procuradoria Jurídica. 

 
 
 
Serra Alta - SC, em ______/_______/2021. 
 
 
 
MAURÍCIO LEONIR SONDA 
Advogado  
OAB/SC 54.175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021  
 

ANEXO “A” 
 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 
 
 

Ao Município de Serra Alta, SC 

 
 
 
Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ___________________________, 
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______________ e inscrito(a) no CPF nº 
________________, a participar do procedimento licitatório, instaurado pelo 
Município de Serra Alta, SC, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2014, na 
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-
se na sessão de abertura dos Envelopes de nº 01 e nº 02, correspondentes, 
respectivamente à 1ª FASE/PROPOSTA e à 2ª FASE/HABILITAÇÃO da licitação 
em epígrafe em nome da empresa _______________________________________, 
bem como formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais 
atos inerentes ao certame. 
 
 

 
Local, ______ de ____________________ de 2021. 

 
 
 

(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira de identidade e órgão emissor) 

(carimbo CNPJ da empresa) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 

 

ANEXO “B” 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 
 
 

A empresa ______________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o 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 inciso V do art. 27 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 emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 

 
 

Local, ______ de ____________________ de 2021. 
 

(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira de identidade e órgão emissor) 

(carimbo CNPJ da empresa) 
 



 

24 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 

 

ANEXO “C” 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA 
LEI Nº 10.520/2002 (*) 

 
(*) Este documento deverá ser preenchido e anexado ao Envelope nº 01 – 
PROPOSTA COMERCIAL (pelo lado externo) ou poderá ser substituído por 
declaração verbal ao Pregoeiro no início da Sessão. 
 
 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, a empresa 

_________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

__________________, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos no PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021, instaurado pela 

Prefeitura Municipal de Serra Alta, SC. 

 
 

Local, ______ de ____________________ de 2021. 
 
 
 

(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira de identidade e órgão emissor) 

(carimbo CNPJ da empresa) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 

ANEXO “D” 

RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ITENS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO 

ITEM 
QUANT/ 

UND. 
DESCRIÇÃO DO ITEM       -        MARCA 

PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

MÁXIMO 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAYGROUND INFANTIL, composto 
pelas seguintes descrições mínimas dos 
Materiais e equipamentos:  

PARQUE COLORIDO 06 TORRES 

PARQUE INFANTIL COLORIDO COM 
ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE 
MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 
110MMX110MM E PAREDE DE 20MM 
REVESTIDA COM ACABAMENTO DE 
POLIPROPILENO E POLIETILENO 
PIGMENTADO COR ITAÚBA 
CONTENDO: 

(1) UMA Plataforma, tipo MP, com 4 
colunas em plástico reciclado medindo 110 
mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado 
com estrutura em aço galvanizado e 
assoalho em plástico reciclado, medindo 
aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura 
do patamar em relação ao nível do solo 
1400mm. Telhado (Cobertura formato de 
pirâmide quadrangular) dimensão de 
1300mm x 1300mm x 650mm em 
polietileno rotomoldado parede simples cor 
colorido. 

(3) TRÊS Plataforma, tipo MP, com 4 
colunas em plástico reciclado medindo 110 
mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado 
com estrutura em aço galvanizado e 
assoalho em plástico reciclado, medindo 
aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura 
do patamar em relação ao nível do solo 

 

R$ 57.700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

R$ 

115.400,00 
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1200mm. Telhado (Cobertura formato de 
pirâmide quadrangular) dimensão de 
1300mm x 1300mm x 650mm em 
polietileno rotomoldado parede simples cor 
colorido. 

(1) UMA Plataforma, tipo MP, com 4 
colunas em polímero reciclado medindo 
110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar 
confeccionado com estrutura em aço 
galvanizado e assoalho em polímero 
reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; 
altura do patamar em relação ao nível do 
solo 800 mm; Telhado (Cobertura formato 
de pirâmide quadrangular) dimensão de 
1300mm x 1300mm x 650mm em 
polietileno rotomoldado parede simples cor 
colorido. 

(1) UMA Plataforma, tipo MP, com 3 
colunas em polímero reciclado medindo 
110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas 
em polímero reciclado medindo 110 mm x 
110 mm x 3000 mm1 patamar 
confeccionado com estrutura em aço 
galvanizado e assoalho em polímero 
reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; 
altura do patamar em relação ao nível do 
solo 1200 mm; sem cobertura. 

(1) UMA Rampa de cordas (com pega mão 
de segurança) com dimensão de 1260mm 
x 800mm estrutura em aço tubular 
galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e 
parede de 2,00mm de espessura, ângulo 
de inclinação 40º com pintura eletrostática, 
cor colorido sem ângulos retos.  Corda de 
PET de diâmetro 16,00mm com fixador em 
polietileno injetado. 

(1) UMA Rampa de escalada dimensão 
1600mm x 690mm com 6 degraus em 
polietileno rotomoldado com parede dupla 
cor colorido; Portal de segurança em 
polietileno rotomoldado cor colorido. 
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(1) UM Tobogã 2 Curvas com ângulo de 
90º diâmetro 750mm de polietileno 
rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) 
medida externa 940 x 1020mm com furo 
central de 750mm em polietileno 
rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída 
(ponteira) com diâmetro interno de 750mm 
parede dupla de polietileno rotomoldado 
cor colorido. 

(1) UMA Rampa de escalada dimensão 
1600mm x 540mm com 6 degraus em 
sulcos em polietileno rotomoldado com 
parede dupla cor colorido. 

(1) UM Escorregador reto com dimensão 
de 1600mm x 500mm de largura, seção de 
deslizamento com largura de 410mm com 
parede dupla em polietileno rotomoldado, 
cor colorido. Portal de segurança em 
polietileno rotomoldado cor colorido. 

(1) UM Tubo reto 1600mm com diâmetro 
interno de 750mm em polietileno 
rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) 
medida externa 940mm x 1020mm com 
furo central de 750mm em polietileno 
rotomoldado cor colorido; 

(1) UM Tubo curvo 90º com diâmetro 
interno de 750mm em polietileno 
rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) 
medida externa 940 x 1020mm com furo 
central de 750mm em polietileno 
rotomoldado cor colorido. 

(1) UMA Rampa de tacos (com pega mão 
de segurança), 7 tacos, dimensão 1750mm 
de comprimento X 790mm de largura, 
assoalho em madeira plástica na cor 
itaúba; Estrutura de metal aço galvanizado 
perfil tubular quadrado 30mmx30mm e 
2mm de espessura. 

(1) UMA  Passarela curvada (côncava) com 
dimensão 1950mm x 820mm de largura 
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com assoalho de madeira plástica cor 
itaúba; Guarda corpo (Corrimão convexa) 
estrutura tubular de aço galvanizado, com 
tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e 
parede de 1,95mm, barras verticais de 
diâmetro 3/8 de polegada pintura 
eletrostática cor colorido. 

(1) UM Tubo com desnível de 400mm 
comprimento 1600mm com 
diâmetro    interno de 750mm em 
polietileno rotomoldado cor colorido; 2 
Flange (Painel) medida externa 940 x 
1020mm com furo central de 750mm em 
polietileno rotomoldado cor colorido. 

(1) UMA Passarela reta com dimensão 
1950mm x 820mm de largura com 
assoalho de madeira plástica cor itaúba. 
Guarda corpo (Corrimão)estrutura tubular 
de aço galvanizado, com tubos horizontais 
diâmetro de 1 polegada e parede de 
1,95mm, tubos verticais de diâmetro 5/8 de 
polegada pintura eletrostática cor colorido. 

(1) UMA Escada com 3 degraus, dimensão 
1000 mm de comprimento x 600mm de 
largura em polietileno rotomoldado parede 
dupla cor colorido; Corrimão (Guarda 
corpo) em aço tubular galvanizado e 
pintado com pintura eletrostática com 
diâmetro de 25,40mm e espessura de 
1,95mm; sem ângulos reto. 

(1) UMA Escada com 5 degraus, dimensão 
aproximada de 1650 mm de comprimento x 
600mm de largura em polietileno 
rotomoldado parede dupla cor colorido; 
Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular 
galvanizado e com pintura eletrostática 
com diâmetro de 25,40mm e espessura de 
1,95mm; 

(1) UM Escorregador reto com dimensão 
de 2700mm x 500mm de largura, seção de 
deslizamento com largura de 390mm com 
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parede dupla em polietileno rotomoldado, 
cor colorido. Portal de segurança em 
polietileno rotomoldado cor colorido. 

(1) UM Escorregador curvo com dimensão 
de 2600mm x 590mm de largura, seção de 
deslizamento com comprimento de 
2500mm x largura de 480mm com parede 
dupla em polietileno rotomoldado, cor 
colorido. Portal de segurança em polietileno 
rotomoldado cor colorido. 

(1) UM Escorregador duplo com dimensão 
de 2220mm de comprimento x 900mm de 
largura com cada seção de deslizamento 
de 390mm e de largura em polietileno 
rotomoldado cor colorido Barra transversal 
de segurança em polietileno rotomoldado 
cor colorido. 

(1) UM Balanço fixado a torre. Com 2 
assentos aberto em polietileno, 
suspenso    por correntes galvanizadas; 
Estrutura em aço tubular com diâmetro de 
42,4 mm, sem ângulos reto; Correntes 
galvanizadas; 1600mm de comprimento; 2 
Assentos com dimensão de 460mm x 
225mm de polietileno rotomoldado parede 
dupla cor colorido com encaixe de fixação. 

(2) DOIS Guarda corpo dimensão 870mm x 
770mm em polietileno rotomoldado parede 
dupla cor colorido. 

(1) UM Kit jogo da velha com 9 cilindros em 
polietileno rotomoldado coloridos com 
desenhos internos de X e O com diâmetro 
165mm x 210mm de altura; Haste superior 
e inferior em aço galvanizado pintura 
eletrostática com dimensão de 820mm de 
comprimento. 

(1) UM Coqueiro decorativo com 8(oito) 
folhas diâmetro de 1300mm em polietileno 
rotomoldado cor colorido;3 Acabamento de 
colunas em polietileno rotomoldado cor 
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colorido. 

Apresentar Certificação ABNT NBR 
16.071/2012- Playgrounds. 

  
 
 

TOTAL 
R$ 

115.400,00 



 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 

 
ANEXO "E" 

 
MINUTA DE CONTRATO Nº ____/2021 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA E A 
EMPRESA ................... NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 
DE 21/06/93, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB 
O REGIME DE FORNECIMENTO. 

 
Contrato que entre si celebram a(o) MUNICIPIO DE SERRA ALTA, Estado de 

Santa Catarina, pessoa de direito público interno, com endereço na(o) Av. Dom Pedro II, 
830, centro, inscrito no CGC/MF sob o nº 80.622.319/0001-98, neste ato representado por 
seu PREFEITO MUNICIPAL RAFAEL MARIN, doravante denominado simplesmente de 
CONTRATANTE e a Empresa ...........................com sede na(o) ......................., ........., 
inscrita no CGC/MF sob o nº. .........................neste ato representada por seu 
representante legal Senhor ............, portador do CPF nº ..............., doravante denominada 
simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo de Licitação Nº. 
051/2021, PREGÃO PRESENCIAL, homologado em ................., 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 

   
1.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer os ITENS Nº _____ referente a AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DE DOIS 
PARQUES INFANTIL (PLAYGROUNDS) com observância nas descrições e 
características mínimas, conforme especificações constantes no Anexo D do Edital 
em referência. Os equipamentos que ora pretende-se adquirir tem por finalidade a 
instalação de um parque para recreação infantil na Praça Pública Municipal José 
Cerizolli e o outro parque no espaço público localizado na Rua Conde D’eu esquina 
com a Rua Deodoro da Fonseca, nas proximidades do Prédio da Prefeitura 
Municipal de Serra Alta. 
 
1.2. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de 
Pregão Presencial nº. 051/2021 – PMSA, juntamente com seus anexos e a proposta 
comercial da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
  
2.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo fornecimento dos bens objetos 
licitados o valor total proposto de  R$ ............... (........). 
 
2.2. 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. 



 

 

 
2.3. O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA se compromete a efetuar o pagamento a 
CONTRATADA após a entrega do Objeto licitado pelo Proponente, mediante 
apresentação de nota fiscal, devidamente recebida e aceita pelo Município. Obedecendo 
a ordem cronológica de pagamento do departamento financeiro. 
 
§ 1º- O pagamento será sustado verificada execução defeituosa do Contrato, enquanto 
persistirem restrições no período a que se refere o pagamento, bem como, se existente 
débito pendente de satisfação para com a CONTRATANTE ou com terceiros, 
relacionados com o Contrato. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO 
 

3.1. O custo apresentado caracterizando o preço unitário e global será reajustado de 
acordo com o seguinte critério: sobre o valor contratado não haverá quaisquer forma de 
reajuste.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

 
4.1. O prazo de vigência do presente contrato será de ................. à 31/12/2021, contados 
a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, condicionada sua eficácia a publicação 
do extrato do contrato no órgão oficial do Município, podendo ser prorrogado por igual 
período mediante termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes através de 
declaração por escrito com antecedência mínima de 10 dias antes do término do contrato. 
 
4.1.1 Os equipamentos e materiais permanentes para a instalação dos playgrounds 
infantil, objeto desta Licitação, deverão ser entregues/instalados no prazo máximo 30 
(trinta) dias consecutivos contados do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

  
4.2. Imediatamente após a entrega dos bens, objeto deste Contrato, os mesmos serão 
devidamente inspecionados por Servidor responsável da Secretaria de Transportes, 
Obras e Serviços Urbanos. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou 
incompatibilidade nos bens fornecidos em relação à proposta comercial da 
CONTRATADA ou em relação às condições expressas no Edital que a este dá causa, os 
mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a CONTRATADA às penalidades 
constantes da Cláusula Oitava. 

 
4.3. O objeto deste Contrato deverá ser recebido definitivamente, mediante aprovação do 
servidor responsável técnico da CONTRATANTE, nos termos do art. 73, inc. II, “b” da Lei 
nº. 8.666/93, desde que os bens fornecidos pela CONTRATADA tenham sido 
regularmente aprovados. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS FONTES DOS RECURSOS 

   
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento 
Fiscal vigente em 2021, cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte classificação:  
 
08.00 – SECRETARIA DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
08.02 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
2.801– Manutenção dos Serviços Urbanos - Despesa 153 – 44.90.00 DR 0050 



 

 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS MULTAS  

  
6.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e 
garantida à prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto 
na Seção II do Capítulo IV da Lei Nº. 8.666/93. 
 
6.2. 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). 
 
6.3. Em caso de tolerância, após os primeiros 30 (trinta) dias de atraso, e não rescindido o 
contrato, se este atraso for repetido, ao MUNICIPIO DE SERRA ALTA poderá aplicar a 
multa em dobro da forma do item 6.2. 
 
6.4. Advertência 

 
6.5. Suspensão do direito de licitar, junto ao MUNICIPIO DE SERRA ALTA. 

 
6.6. O atraso para efeito de cálculo da multa prevista nos itens 6.2 e 6.3 será contado em 
dias corridos, a partir do vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de entrega 
do Objeto da presente Licitação. 

 
6.7. Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, esta 
tenha pagado ou lhe seja relevada a multa imposta. 

  
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO   

 
7.1. Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE: 

  
7.2. 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. 

  
7.3. 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 no fornecimento dos equipamentos e materiais permanentes para 
a instalação do playground infantil; 

  
b) suspensão, pelas autoridades competentes, do fornecimento dos equipamentos e 
mobiliários da CONTRATADA, em decorrência de violação de disposições legais 
vigentes; 
 
c) a paralisação do fornecimento de materiais/serviços sem justa causa e prévia 
comunicação a CONTRATANTE; 

  
d) a sub-contratação 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 dos equipamentos e mobiliários; 

  
f) a decretação de falência, o pedido de recuperação judicial 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. 

  
7.4. No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, será 
observado às seguintes condições: 

  
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 ao 
fornecimento de equipamentos e mobiliários 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 dos equipamentos e mobiliários 
referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que a 
CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

  
7.5. Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial: 

  



 

 

 
7.6. 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. 

  
7.7. Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA o fornecimento 
dos equipamentos e mobiliários já realizados, de acordo com os termos deste Contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 
8.1. À CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo com o 
capítulo IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 sem prejuízos do direito à rescisão 
do Contrato e às perdas e danos, ficando garantida a prévia defesa da CONTRATADA, 
nos termos da Lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do 
ato, pela autoridade competente: 

 
I – Advertência, em caso de pequenas irregularidades na execução das Cláusulas 
Contratuais, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra-
recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o descumprimento, que só 
serão aceitas mediante crivo da administração; 

 
II – Multa  
 
a) de 10 % (dez por cento) sobre o valor do objeto da licitação não realizado, na hipótese 
da rescisão administrativa, se a CONTRATADA recusar-se a assiná-lo. 
 
b) de 20% (vinte por cento) pela inexecução total ou parcial do Contrato, incidente sobre o 
valor do contrato em caso de inexecução total, ou parte não cumprida em caso de 
inexecução parcial.  
 
c) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) pelo atraso injustificado na entrega do 
objeto deste edital, sobre o valor total da(s) obrigação(ões) não cumprida(s), por dia de 
atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento) do contrato. 
 
 
 



 

 

Parágrafo único. Entende-se por valor total do objeto da licitação o montante dos preços 
totais finais oferecidos pela licitante após a etapa de lances, considerando o objeto que 
lhe tenham sido adjudicados. 
 
III – Suspensão temporária e a Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, que serão cominadas nas condições definidas pela 
CONTRATANTE, em caso de faltas graves ocorridas na vigência do Contrato, apuradas 
em processo administrativo que assegure ao acusado o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, com os recursos a ela inerentes. 
 
8.2. As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos do 
art. 87, da Lei nº 8.666/93; 
 
8.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém moratório 
e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 
CONTRATANTE. 
 
8.4. As multas previstas no subitem II deverão ser recolhidas através do DAR (Documento 
de Arrecadação) em uma das agências Bancárias credenciadas pela Prefeitura de Serra 
Alta, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da notificação, em favor do 
Município. Essa notificação ocorrerá através de competente notificação expressa. 
 
8.5. A aplicação das multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação, 
notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que 
tiver dado causa à notificação extrajudicial.  
 
8.6. A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula, se 
admitidas às justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos termos do que 
dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 
 
8.7. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
8.8. Quando comprovada uma dessas hipóteses prevista nesta cláusula, o Município de 
Serra Alta poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da 
abertura de processo administrativo para a aplicação de penalidades. 
 
8.9. Nos termos do artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002, se as licitantes, deixarem de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejarem o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiverem a proposta, falharem ou 
fraudarem na execução do Contrato, comportarem-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, poderá ficar impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais. 

 
 
 
 



 

 

 
CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA 

 
9.1. A CONTRATADA compromete-se juntamente com a entrega do objeto, pela garantia 
de bens, on site (isto é, no local onde estiverem instalados os bens por ela fornecidos) 
aos Equipamentos do Playground, de acordo com os descritos no anexo “D” do 
presente Edital. Para os itens que na descrição não especifica o prazo de garantia, 
estes, serão regidos nos termos do Código de Defesa do Consumidor (exceção em 
caso de vício oculto). Durante o período de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a 
efetuar, às suas expensas, as alterações, substituições e reparos de todo e qualquer bem 
que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como falha ou imperfeição 
constatada em suas características de operação. Quando o período de garantia 
estabelecido pelo fabricante do produto for superior ao acima mencionado, o ofertado pelo 
fabricante prevalecerá. 

 
9.2. Caso descumpra o prazo a que se refere o item 6.1 desta Cláusula, a CONTRATADA 
ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Cláusula Nona, sendo que, no caso 
de multa, seu valor corresponderá a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor 
total da(s) sementes adquiridas.  

 
 CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

   
10.1. Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 
MODELO/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

  
10.2. E assim, por estarem justos e de pleno acordo, para firmeza e validade do que ficou 
estipulado em todas as cláusulas e condições firmam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal e jurídico, que depois de lido e 
achado conforme, vai ser assinado pelas partes e testemunhas. 

 
 
SERRA ALTA, ..................... de .............2021. 

   
 
 

RAFAEL MARIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXX 
RESPONSÁVEL 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
Nome:                                              
CPF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


