PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITUPORANGA
____________ ESTADO DE SANTA CATARINA ____________

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO E NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL
DE PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2020 PROCESSO N° 63/2020 OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE GÁS E CONTROLE
REMOTO PARA APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE TODAS AS
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

Tendo em vista o pedido de impugnação e questionamentos apontados pelas
empresas FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI, ENGEFRIO REFRIGERAÇÃO
LTDA E MARC REFRIGERAÇÃO ME, quanto à exigência da Qualificação
Técnica na área de engenharia, viu-se a necessidade de alteração do Edital de
pregão presencial RP nº 41/2020 conforme segue:

ONDE SE LÊ:
O Município de Ituporanga, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob o nº 83.102.640/0001-30, representado neste ato pelo Prefeito, Sr. OSNI
FRANCISCO DE FRAGAS, inscrito no CPF sob nº 019.948.599-20, comunica
aos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de “PROPOSTA DE
PREÇOS” e “DOCUMENTAÇÕES” deverão ser entregues no Setor de Protocolos,
localizado na sede deste Município – Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, Centro,
Ituporanga – SC até as 09h00min do dia 27/08/2020. O credenciamento e abertura
dos envelopes das Propostas será no dia 27/08/2020 às 09h30min. Sessão para
início dos Lances às 10h00min do dia 27/08/2020. A presente licitação será do tipo

MENOR PREÇO GLOBAL, visando à contratação de empresa especializada,
através do sistema de Registro de Preços, Para Contratação De Empresa
Especializada Para Prestação De Serviços De Instalação, Remoção,
Manutenção Preventiva, Fornecimento De Gás E Controle Remoto Para
Aparelhos De Ares Condicionados De Todas As Secretarias Deste Município,
conforme especificações constantes do Anexo II - Termo de Referência,
consoante às condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei n.º
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro
de 2006 e como pela Lei n.º 8.666/93 e alterações, nos casos omissos e
Decreto Municipal nº 022 de 03 de abril de 2018.
LEIA-SE:
O Município de Ituporanga, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob o nº 83.102.640/0001-30, representado neste ato pelo Prefeito, Sr. OSNI
FRANCISCO DE FRAGAS, inscrito no CPF sob nº 019.948.599-20, comunica aos
interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de “PROPOSTA DE
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PREÇOS” e “DOCUMENTAÇÕES” deverão ser entregues no Setor de Protocolos,
localizado na sede deste Município – Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, Centro,
Ituporanga – SC até as 09h00min do dia 09/09/2020. O credenciamento e abertura
dos envelopes das Propostas será no dia 09/09/2020 às 09h30min. Sessão para
início dos Lances às 10h00min do dia 09/09/2020. A presente licitação será do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, visando à contratação de empresa especializada, através
do sistema de Registro de Preços, Para Contratação De Empresa Especializada Para
Prestação De Serviços De Instalação, Remoção, Manutenção Preventiva,
Fornecimento De Gás E Controle Remoto Para Aparelhos De Ares Condicionados De
Todas As Secretarias Deste Município, conforme especificações constantes do Anexo
II - Termo de Referência, consoante às condições estatuídas neste Edital, e será
regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006 e como pela Lei n.º 8.666/93 e alterações, nos casos omissos e
Decreto Municipal nº 022 de 03 de abril de 2018.

ONDE SE LÊ:
4 - DA HABILITAÇÃO
4.1 - Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado,
contendo a seguinte indicação:
MUNICÍPIO DE ITUPORANGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2020
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)
ENVELOPE N.º 02 - “DOCUMENTAÇÃO”
4.2 - Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes
documentos:
a) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (caso não tenha sido
apresentado para fins de credenciamento);
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS): Certidão Negativa de
Débito ou equivalente; Prova de regularidade relativa a Tributos Federais,
Previdenciária e a Dívida Ativa da União (Certidão de Quitação de Tributos e
Contribuições Federais, expedida pelo Órgão da Secretaria da Receita Federal e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); (De acordo com a portaria MF Nº 358 de 05
de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443 de 17 de outubro de 2014.
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;
e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
(Certificado de Regularidade do FGTS – CRF);
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f) Certidão negativa de falência ou de concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica (Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário
de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Falência,
Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc
quando no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso
contrário não terão validade);
g) Ato Constitutivo: Contrato Social ou Estatuto em vigor devidamente inscrito
na Junta Comercial, em se tratando de Sociedades Comerciais por ações, deverá

ser apresentado acompanhado de ata de eleição de seus administradores.
Empresa individual: Deverá o licitante apresentar Registro Comercial,
devidamente inscrito na Junta Comercial. Sociedade Civil: Inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício. Decreto de Autorização: Quando tratar-se de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País. (Caso não tenha sido
apresentado para fins de credenciamento).
h) Declaração que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal (ANEXO IV).
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
j) Alvará de Localização e Funcionamento do Estabelecimento.
k) Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo

ANEXO VI.
l) Os documentos acima referidos deverão ser encaminhados na ordem em que estão
mencionados.
m) Os documentos apresentados sem prazo de validade expresso considerar-seá 60 (sessenta) dias da data da emissão, com exceção do (s) Atestado (s), bem
como os documentos, cuja renovação se torna impossível.

LEIA-SE:
4 - DA HABILITAÇÃO
4.1 - Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado,
contendo a seguinte indicação:
MUNICÍPIO DE ITUPORANGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2020
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)
ENVELOPE N.º 02 - “DOCUMENTAÇÃO”
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4.2 - Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes
documentos:
a) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (caso não tenha sido
apresentado para fins de credenciamento);
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS): Certidão Negativa de
Débito ou equivalente; Prova de regularidade relativa a Tributos Federais,
Previdenciária e a Dívida Ativa da União (Certidão de Quitação de Tributos e
Contribuições Federais, expedida pelo Órgão da Secretaria da Receita Federal e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); (De acordo com a portaria MF Nº 358 de 05
de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443 de 17 de outubro de 2014.
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;
e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
(Certificado de Regularidade do FGTS – CRF);
f) Certidão negativa de falência ou de concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica (Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário
de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Falência,
Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc
quando no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso
contrário não terão validade);
g) Ato Constitutivo: Contrato Social ou Estatuto em vigor devidamente inscrito
na Junta Comercial, em se tratando de Sociedades Comerciais por ações, deverá

ser apresentado acompanhado de ata de eleição de seus administradores.
Empresa individual: Deverá o licitante apresentar Registro Comercial,
devidamente inscrito na Junta Comercial. Sociedade Civil: Inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício. Decreto de Autorização: Quando tratar-se de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País. (Caso não tenha sido
apresentado para fins de credenciamento).
h) Declaração que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal (ANEXO IV).
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
j) Alvará de Localização e Funcionamento do Estabelecimento.
k) Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo

ANEXO VI.
l) Os documentos acima referidos deverão ser encaminhados na ordem em que estão
mencionados.
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m) Os documentos apresentados sem prazo de validade expresso considerar-seá 60 (sessenta) dias da data da emissão, com exceção do (s) Atestado (s), bem
como os documentos, cuja renovação se torna impossível.
4.3 - Quanto à Qualificação Técnica:
a) Certidão de registro da Empresa expedida pelo Conselho Regional Competente,
dentro do seu prazo de validade, que comprove o exercício de atividades relacionadas
com o objeto desta licitação (Pessoa Jurídica), e a Certidão de registro do
Engenheiro ou Técnico responsável pela empresa expedida pelo Conselho Regional
competente, dentro do seu prazo de validade (Pessoa Física);
b) Atestado de capacidade técnica da empresa, devendo o atestado conter o nome, o
endereço e o telefone de contato do atestante ou qualquer outra forma de que o
município possa valer-se para manter contato com a empresa declarante,
comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, original ou cópia
autenticada, expedido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, comprovando
que o licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível técnico ou superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da
licitação vedado as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;
c) O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou
integrar o quadro permanente do licitante na condição de empregado ou de prestador
de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com o licitante, até a data da
apresentação dos documentos de habilitação, por meio de carteira de trabalho e
previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços registrado em Cartório,
ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.
c1) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade
técnica-profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do
profissional substituto deverá atender as mesmas exigências deste Edital.
c2) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsável técnico todas serão inabilitadas.

ONDE SE LÊ:
“ANEXO V
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2020
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ................”

5.14. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras
cláusulas e documentos integrantes deste edital obrigam-se, ainda, a
proponente vencedora a:
a) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados;
b) Manter preposto para representá-la quando da execução dos serviços;
c) Atender aos servidores do Município de Ituporanga, com máxima presteza,
em caráter obrigatório e imediato, por qualquer meio de comunicação, nos
casos de solicitações extraordinárias e ocorridas fora do horário de expediente;
d) Dar garantia dos equipamentos descritos: os equipamentos deverão possuir 03
(três) anos de garantia com assistência sem cobrança de deslocamento, devendo a
empresa retirar os equipamentos no prédio da prefeitura ou fazer a assistência no
local, quando determinado pelo Setor de Tecnologia da Informação.
LEIA-SE:
“ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2020
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ................”

5.14. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras
cláusulas e documentos integrantes deste edital obrigam-se, ainda, a
proponente vencedora a:
a) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados;
b) Manter preposto para representá-la quando da execução dos serviços;
c) Atender aos servidores do Município de Ituporanga, com máxima presteza,
em caráter obrigatório e imediato, por qualquer meio de comunicação, nos
casos de solicitações extraordinárias e ocorridas fora do horário de expediente;
d) Dar garantia dos equipamentos descritos: os equipamentos deverão possuir 01
(um) ano de garantia com assistência sem cobrança de deslocamento, devendo a
empresa retirar os equipamentos no prédio da prefeitura ou fazer a assistência no
local, quando determinado pelo Setor de Tecnologia da Informação.

Com estas alterações, mantidas as demais disposições
editalícias, nos termos do §4º do Art. 21 da Lei nº 8.666/93, fica marcada nova
data da abertura do certame para o dia 09/09/2020 no mesmo local e
horário, na sala de Reuniões da Prefeitura conforme Edital de Pregão Presencial
41/2020. Para mais informações e esclarecimentos relativos a esta retificação,
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poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura do município de Ituporanga
sito a Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40 – Centro, ou pelo telefone 47 3433 1211 –
Ramal 233 de segunda a sexta-feira no horário das 08h00min às 12h00min e das
14h00min as 17h00min.

Ituporanga, 26 de agosto de 2020.
CARLA FABIANA SCHWARZ MEURER
Pregoeira
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