
     

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2020 
MODALIDADE: PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 
DATA: 08 de julho de 2020 
HORÁRIO: 09h00min  
                                
1. PREÂMBULO 
 

1.1. A Prefeitura Municipal de Águas Mornas, através da Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, realizará licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo menor preço global por lote, para REGISTRO DE 
PREÇOS, regida pela Lei 10.520, de 17/07/02, pelo Decreto Municipal 51/2007 
e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores. 
 

2. OBJETO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2.1. Aquisição e instalação de academia ao ar livre e brinquedos para 
playground destinados para áreas de laser do Município, cujas especificações 
detalhadas encontram-se no Anexo I, parte integrante deste Edital. 
 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 

3.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta dos 
recursos orçamentários vigentes:  
 

0601.15.451.0006.1042/4.4.90.000000 – Construção e Remodelação de Praças 
1201.27.812.0003.2019/4.4.90.000000 – Incentivo ao Esporte Amador 
 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas às 
exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 
4.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
4.2.1. Concordatárias ou em processo de falência; 
4.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração  
Pública suspensa, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 
4.2.3. Estrangeiras que não funcionem no país. 
 
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1. O proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao 
Pregoeiro por um representante que, devidamente munido de documento que o 
credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua 
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se 
exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 
5.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração 
ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 



     

5.3. Na hipótese de instrumento particular de procuração, o proponente deverá 
apresentar juntamente ato constitutivo, estatuto ou contrato social da empresa 
interessada, na qual demonstre que quem lhe outorgou os poderes possuía 
competência para tanto. 
5.4. O credenciamento poderá ser feito a qualquer momento na licitação, sendo 
que o novo credenciado poderá ofertar lances somente durante a sessão de 
julgamento, somente a partir do seu credenciamento, ficando precluso o seu 
direito de interpor recurso no que se refere a fatos ou situações que ocorreram 
antes do seu credenciamento. 
5.5. Será admitido apenas (01) um representante para cada licitante 
credenciado, permitindo-se sua substituição, desde que com os poderes 
necessários ao credenciamento. 
5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 
5.7. E em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
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 da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
5.8. E a não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste 
artigo, implicará 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.  
5.9. Para os licitantes que queiram se beneficiar das prerrogativas da Lei 
Complementar n. 123/06, devem apresentar: 
5.10. Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa ou do 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme a forma da constituição 
empresarial que deverá ser entregue fora dos envelopes de proposta e 
habilitação, podendo sê-los em original, ou autenticados em Cartório ou na 
Prefeitura Municipal munidos do original. 
5.10.2. A documentação devera ser entregue fora dos envelopes de 
proposta e habilitação, podendo sê-los em original, ou autenticados em 
Cartório ou na Prefeitura Municipal munidos do original. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO 
 
6.1. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem, deverão ser 
apresentados no local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes 
separados, devidamente fechados e rubricados no fecho, e atender os seguintes 
requisitos: 
a) Envelope 1: Proposta de Preços 
b) Envelope 2: Documentação de Habilitação, composto pelos 
Documentos de Habilitação exigidos no item 8 deste Edital. 
6.1.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres: 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art81
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art81


     

ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS 
PROCESSO LICITAÓRIO Nº 59/2020 
EDITAL DE PREGÃO - REGISTRO DE PREÇO  
PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ 
 
ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS 
PROCESSO LICITAÓRIO Nº 59/2020 
EDITAL DE PREGÃO - REGISTRO DE PREÇO  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ 
 
6.2. Cada proposta de preço deverá obedecer ao que segue, sendo que a sua 
apresentação implicará na aceitação das condições descritas neste Edital: 
6.2.1. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com 
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do 
licitante proponente. 
6.2.2. Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, 
fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem 
como: nome, profissão, CPF e/ou Carteira de Identidade, domicílio e cargo na 
empresa.  
6.2.3. Ter preços com validade de 12 meses corridos, a contar da data da 
assinatura da Ata de Registro de Preços. 
6.2.4. Ser apresentada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e 
seu anexo I, em moeda corrente nacional (R$ 1,00), expressos em algarismos e 
por extenso, básicos para a data de apresentação da proposta; 
6.2.5. Constar preço unitário e total, por item cotado. Em caso de divergência 
entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre os 
expressos em algarismos e por extenso será considerado este último; 
6.2.6. Nos preços contidos na proposta incluem todos os custos e 
despesas, inclusive de frete e impostos, e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, sendo para todos os 
efeitos o qual se presumirá assim independentemente de declaração; 
6.2.7. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer 
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

6.3 – Declaração expressa de que não possui em seu quadro societário, 
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista. 
6.4 – Declaração expressa do representante legal da licitante, de que 
seu proprietário ou sócio, nos últimos 6 (seis) meses não ocupou o 
cargo de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador, ou auxiliar direto do Prefeito, 
bem como no mesmo período, não possuiu vínculo de matrimônio, 
parentesco afim ou consanguíneo até segundo grau, igualmente por 
adoção, com pessoas que tenha exercido os cargos mencionados.  



     

6.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos 
preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 
título, devendo os bens serem fornecidos a Prefeitura Municipal de Águas 
Mornas sem ônus adicionais. 
6.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
6.7. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
6.8. O preço ofertado permanecerá fixo e sem reajuste durante o prazo de 
validade da respectiva ata de registro de preços. 
 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. As Propostas serão julgadas e adjudicadas por lote, conforme definidos 
neste Edital e seus Anexos. 
7.2. Serão classificados pelo Pregoeiro, o proponente que apresentar a proposta 
de menor preço, definido no objeto deste Edital e seus Anexos e, as propostas 
com preços até 10% superior àquele ou, as propostas das 03 (três) melhores 
ofertas. 
7.3. Aos proponentes classificados conforme subitem 7.1., será dado 
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de 
valores distintos e decrescentes. 
7.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades constantes no item 12 deste Edital. 
7.5. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva (de lances) e ordenadas 
as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 
7.6. O pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor 
apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus 
Anexos, decidindo motivamente a respeito. 
7.7. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado, com base nos dados 
cadastrais, assegurado o direito de atualizar seus dados no ato, ou, conforme 
documentação apresentada na própria sessão, quando for o caso. Passando-se 
neste caso abertura do Envelope de Habilitação. 
7.8. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus 
Anexos, pelo Pregoeiro. 
7.9. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências, 
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicada a 
aquisição, definida no objeto deste Edital e seus Anexos. 
7.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada 
pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a 
assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito. 
7.11. Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada, bem 
como quando cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições 



     

fixados no Edital e que apresentem preço baseado exclusivamente em 
propostas dos demais licitantes. 
7.12. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
impressa em sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta. 
7.13. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto 
deste Edital e seus Anexos. 
 
8. DA HABILITAÇÃO 
 
8.1. A documentação exigida para habilitação nesta licitação é a que segue: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
c) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por Lei; 
d) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida no domicílio do licitante através do sistema e-Proc e SAJ, cuja data de 
emissão não seja anterior a 60 (sessenta) dias que precedem à data da sessão 
inaugural; 
e) declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal (Não emprega menores de idade). 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
8.2. Os documentos necessários à habilitação, quando apresentados por 
qualquer processo de cópia, deverão estar acompanhados do seu original ou 
autenticados por cartório competente ou pelo Pregoeiro. 
8.5. Todos os documentos necessários à habilitação deverão estar embalados 
em envelope não transparente denominado: ENVELOPE 02: 
DOCUMENTAÇÃO.    
 
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão. 
9.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) 
horas. 
9.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 
 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1. Durante a sessão de abertura das propostas declarado o(s) vencedor(es), 
qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para 
apresentação das razões do recurso, que serão restritas aos motivos já 
expostos quando da interposição de recurso, ficando os demais Licitantes desde 
logo intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada 
vista imediata dos autos. 



     

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a 
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao 
vencedor. 
10.3. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá 
efeito suspensivo. 
10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
10.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, 
será reduzida a termo em ata. 
10.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Prefeitura Municipal de Águas Mornas, Comissão Permanente 
de Licitação, sito à Praça José Adão Lehmkuhl, 62 - Centro, nesta Cidade, nos 
dias úteis no horário das 07:00 às 12:00 horas. Não serão reconhecidos os 
recursos interpostos, enviados por fax e vencidos os respectivos prazos 
legais. 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA – prazos, condições e 
local de entrega. 
 
11.1. Cada empresa vencedora terá as seguintes obrigações: 
 
11.1.1 – Ao licitante vencedor será entregue ordem de fornecimento do objeto 

licitado, dentro do prazo de validade da proposta; 
 

11.1.2– O fornecimento e instalação do objeto contratado deverá dar início no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da data de expedição da ordem de 
fornecimento. 

 
11.1.3 – Não aceitando a autorização de fornecimento no prazo fixado ou na 

prorrogação, o licitante vencedor perderá o direito à contratação, sofrerá 
aplicação de multa igual a 10% (dez por cento) do valor da proposta e ficará, 
temporariamente, suspenso de participar de licitação e impedido de contratar 
com a Prefeitura pelo período de 12 (doze) meses. 

 

11.1.4 – Se o licitante vencedor não aceitar a ordem de fornecimento, a 
Prefeitura poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para aceitá-la nas mesmas condições propostas pela 
vencedora. 

 

12. DAS CONTRATAÇÕES  
 
12.1. As empresas vencedoras de bens incluídos na ata de registro de preços 
estarão obrigadas a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata. 
12.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 
ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de 
condições.  
12.3. Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o 
fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no 
prazo de 3 (três) dias úteis a partir da data da convocação, certidões negativas 



     

de débitos para com o Sistema de Seguridade  Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e 
contribuições federais, expedidas pela Secretaria da Receita Federal, Municipal 
e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se 
concretizar, devendo manter estas certidões atualizadas.  
12.4. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou 
constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor 
ficará dispensado da apresentação das mesmas.  
 
13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
13.1. O material/serviço objeto da presente licitação será recebido em dias úteis 
no local e endereço indicados no subitem 11.1.2.  
13.2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante 
respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral 
(RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante 
responsável pelo recebimento.  
12.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis;  
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados 
da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis;  
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 1 (um) dia, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado, 
podendo valer como prova o recebi com a restrição de recebimento parcial.  
c) O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente contado da data de entrega 
do (s) bem (ns) uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou 
Recibo, firmado pelo servidor responsável.  
 
14. DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
14.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias contados da apresentação da 
nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do serviço prestado. 
14.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.  
14.3. O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente em nome da 
Contratada mediante crédito bancário no Banco do Brasil S.A.  
 
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, nas hipóteses legais. 
15.2. Na hipótese de apresentação de declaração falsa ou deixar de apresentar 
a documentação exigida para o certame, ficará impedido de contratar com a 



     

Prefeitura Municipal de Águas Mornas, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas no edital, no contrato e das demais cominações 
legais. 
15.3. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.  
15.4. Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao 
inadimplemento de obrigações contratuais serão conduzidos no âmbito do 
Órgão Participante contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade 
competente do mesmo órgão.  
15.5. Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas 
no parágrafo anterior serão conduzidos no âmbito da Secretaria de 
Administração e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do 
mesmo órgão.  
15.6. Além dessas previstas, também são penalidades as previstas na minuta da 
Ata de Registro de Preços, inclusive multa, conforme Anexo, parte integrante 
deste processo. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar no ato da sessão pública por parte de cada participante. 
16.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes 
e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança 
da contratação. 
16.3. O resultado do presente certame será divulgado no órgão de imprensa 
oficial do Município, qual seja, o Mural da sede do Poder Executivo. 
16.4. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Águas Mornas o direito de, no 
interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em 
parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
16.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Águas Mornas não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 
16.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
16.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceita pela Autoridade Superior, 
nos casos previstos na Lei. 
16.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida  para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário. 
16.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Águas 
Mornas - SC. 



     

16.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará 
no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de pregão. 
16.11. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
16.12. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por 
escrito, ao Pregoeiro, na Praça José Adão Lehmkuhl, 62, Centro, nesta cidade, 
no prédio da Prefeitura, ou por meio do telefone (48) 3245 7252 (Setor de 
Licitações); 
6.12.1. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de 
ordem estritamente informal, não garantindo direitos aos participantes. 
 
Águas Mornas, 24 de junho de 2020. 
 
 
 
 
OMERO PRIM 
Prefeito Municipal 
 

       
    

 
 



     

ANEXO I 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2020 
MODALIDADE: PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 
DATA: 08 de julho de 2020 
HORÁRIO: 09h00min  
 
OBJETO: Aquisição e instalação de academia ao ar livre e brinquedos para 
playground destinados para áreas de laser do Município. 
 
LOTE I – BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND 
 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 Parque infantil colorido com estrutura principal 
(colunas) de Madeira Plástica medindo 
120mmx120mm e parede de 20mm Revestida com 
acabamento de Polipropileno e Polietileno 
pigmentado cor itaúba contendo: 2-Plataforma, tipo 
MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 
120 mm x 120 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 1200mm. Telhado (Cobertura formato de 
pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 
1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado 
parede simples cor colorido 1-Plataforma, tipo MP, 
com 3 colunas em polímero reciclado medindo 120 
mm x 120 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero 
reciclado medindo 120 mm x 120 mm x 3000 mm.1 
patamar sem cobertura 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 1-
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; 2 Assentos com dimensão de 
460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede 
dupla cor colorido com encaixe de fixação. 1-
Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 
1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido;3 
Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado 
cor colorido. 1-Tobogã 1 Curvas com ângulo de 60º 
diâmetro 750mm 1 Curvas com ângulo de 90ºº 
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-
Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 
540mm de largura, seção de deslizamento com 
largura de 460mm com parede dupla em polietileno 
rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em 
polietileno rotomoldado cor colorido. 1-Rampa de 

 
 

3 

 
 

21.500,00 

 
 

64.500,00 



     

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-
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-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-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-
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. 2-
Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em 
polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1-
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. 

 
LOTE II – ACADEMIA AO AR LIVRE 
 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM ACADEMIA 
AO AR LIVRE. 

 
2 

 
32.051,54 

 
64.103,08 

1.1 REMADA SENTADA Os aparelhos são fabricados 
com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm; 
1” ½ x 1,50 mm; 1” x 1,50 mm; rolamentos duplos , 
pintura da pó eletrostática, batentes de borracha, 
solda mig, orifícios para a fixação do equipamento 
(chumbadores parabout); cortes a laser; 
especificações musculares em cada aparelho em 
baixo relevo em inox; tampão de metal estampados 
e arredondado; bancos arredondados sem quina; 
carga (relativa: de no mínimo 10% a massa corporal 
do usuario ); oferecendo total segurança aos 
usuários, permitindo portanto, que os aparelhos 
possam ser instaladas em áreas fechadas e ao ar 
livre, resistentes à ações climáticas e que permitam 
a prática de 1(um) usuário. 

2 2.249,00 4.498,00 

1.2 SURF DUPLO CONJUGADO Fabricado com tubos 
de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm; 1” ½ x 1.50 
mm; 3” ½ x 4 mm, chapa anti-derrapante de no 

2 2.234,00 4.468,00 



     

mínimo 3 mm; Utilizar pinos maciços, todos 
rolamentados (rolamentos duplos) , pintura a pó 
eletrostática, batentes de borracha, solda mig, 
orifícios para a fixação do equipamento 
(chumbadores com flange 240 mm x ¼ e com 
parafusos de fixação); cortes a laser; tampão de 
metal arredondado; especificações musculares em 
cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo 
total segurança aos usuários, permitindo portanto, 
que o aparelho possa ser instalado em áreas 
fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas 
e que permitam a prática de 2(dois) usuários 
simultaneamente." 

1.3 ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA APARELHO DUPLO 
CONJUGADO Fabricado com tubos de aço carbono 
de no mínimo 2” x 2 mm; 1” x 1,50 mm; 3” ½ x 2 
mm, ¾ x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pó 
eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do 
equipamento (chumbadores com flange de no 
mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); 
cortes a laser; parafusos allen de aço; bola de resina 
; especificações musculares em cada aparelho em 
baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado 
; oferecendo total segurança aos usuários, 
permitindo portanto, que os aparelhos possam ser 
instaladas em áreas fechadas e ao ar livre, 
resistentes à ações climáticas e que permitam a 
prática de 2 (Dois) usuários simultaneamente." 

2 1.968,00 3.936,00 

1.4 ROTAÇÃO VERTICAL APARELHO DUPLO 
CONJUGADO Fabricado com tubos de aço carbono 
de no mínimo 2” x 2 mm; 1” x 1.50 mm; 3” ½ x 2 
mm, ¾ x 1,50mm; Rolamentos duplos, pintura a pó 
eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do 
equipamento (chumbadores com flange de no 
mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); 
cortes a laser; parafusos allen de aço; bola de 
resina; especificações musculares em cada aparelho 
em baixo relevo em inox; tampão de metal 
arredondado; oferecendo total segurança aos 
usuários, permitindo portanto, que os aparelhos 
possam ser instaladas em áreas fechadas e ao ar 
livre, resistentes à ações climáticas e que permitam 
a prática de 2 (Dois) usuários simultaneamente." 

2 1.492,00 2.984,00 

1.5 ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 
2” x 2 mm; 1” x 1,50 mm; 3” ½ x 4 mm; 4” x 3 mm; ¾ 
x 1,50 mm, Utilizar pinos maciços, pintura a pó 
eletrostática, batentes de borracha, solda mig, 
orifícios para a fixação do equipamento 
(chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x 
¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; 
especificações musculares em cada aparelho em 
baixo relevo em inox; oferecendo total segurança 
aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho 
possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, 
resistentes à ações climáticas e que permitam a 
prática de 3(três) usuários simultaneamente." 

2 2.050,20 4.100,40 

1.6 PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 
2” x 2 mm; 3” ½ x 4 mm, 2” x 4 mm; 4” x 3 mm; 
bancos estampados e arredondados com chapa de 

2 2.608,31 5.216,62 



     

no mínimo 2 mm sem quinas. Utilizar pinos maciços, 
todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a 
pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, 
orifícios para a fixação do equipamento 
(chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x 
¼ com parafusos de fixação); cortes a laser; 
especificações musculares em cada aparelho em 
baixo relevo em inox; oferecendo total segurança 
aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho 
possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, 
resistentes à ações climáticas e que permitam a 
prática de 2(dois) usuários simultaneamente." 

1.7 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO Fabricado 
com tubos de aço carbono de no mínimo 2” ½ x 2 
mm; 2” x 2 mm; 1” ½ x 1,50 mm; 1” x 1.50 mm; 1” ½ 
x 1.50 mm; ferro chato de no mínimo 2” ½ x ¼; 
Utilizar pinos maciços, todos rolamentados 
(rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, 
batentes de borracha, solda mig, orifícios para a 
fixação do equipamento (chumbadores parabout); 
cortes a laser; especificações musculares em cada 
aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal 
arredondado; bancos estampados e arredondados 
sem quina; oferecendo total segurança aos usuários, 
permitindo portanto, que os aparelhos possa ser 
instalado em áreas fechadas e ao ar livre, 
resistentes à ações climáticas e que permitam a 
prática de 2(Dois) usuários simultaneamente." 

2 3.939,00 7.878,00 

1.8 ESQUI DUPLO CONJUGADO. Os aparelhos são 
fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 
2” ½ x 2 mm; 1” x 1.50 mm; 1” ½ x 1.50 mm; 
metalão de no mínimo 30x50x2mm, chapa anti-
derrapante de no mínimo 3mm; utilizamos pinos 
maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), 
pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, 
solda mig, orifícios para a fixação do equipamento 
(chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de 
metal arredondado, especificações musculares em 
cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo 
total segurança aos usuários, permitindo portanto, 
que os aparelhos possam ser instaladas em áreas 
fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas 
e que permitam a prática de 2 (Dois) usuários 
simultaneamente." 

2 3.910,57 7.821,14 

1.9 MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 
6(SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS 1°)Flexor de 
Pernas; 2°)Extensor de Pernas; 3°)Supino reto 
Sentado; 4°)Supino inclinado Sentado; 5°)Rotação 
Vertical Individual; 6°) Puxada Alta. Fabricado com 
tubos de aço carbono de no mínimo 2” ½ x 2 mm; ¾ 
x 1,50; 2” x 2 mm; 1” ½ x 3 mm; 1” x 1,50 mm; 1” ½ 
x 1.50 mm; oblongo de no mínimo 20 x 50 x 1.50 
mm. utilizamos pinos maciços, todos rolamentados 
(rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, 
batentes de borracha, solda mig, orifícios para a 
fixação do equipamento (chumbadores parabout); 
cortes a laser; tampão de metal arredondado, 
especificações musculares em cada aparelho em 
baixo relevo em inox, carga máxima de peso 5kg por 
disco, oferecendo total segurança aos usuários, 
permitindo portanto, que o aparelho possa ser 

2 6.021,35 12.042,70 



     

instalado em áreas fechadas e ao ar livre, 
resistentes à ações climáticas e que permitam a 
prática de 4(quatro) usuários simultaneamente." 

1.10 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO Fabricado 
com tubos de aço carbono de no mínimo 2” ½ x 2 
mm; 2” x 2 mm; 1” ½ x 1.50 mm; chapa anti-
derrapante de no mínimo 3mm; utilizamos pinos 
maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), 
pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, 
solda mig, orifícios para a fixação do equipamento 
(chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de 
metal arredondado, especificações musculares em 
cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo 
total segurança aos usuários, permitindo portanto, 
que os aparelhos possam ser instaladas em áreas 
fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas 
e que permitam a prática de 2 (Dois) usuários 
simultaneamente." 

2 3.770,00 7.540,00 

1.11 PLACA ORIENTATIVA Fabricada com tubo de aço 
carbono de no mínimo 1.020, 2¿ x 2 mm, chapa 
1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3¿ x 1,50 mm; pintura 
¿epox¿ eletrostática, solda mig, orifícios para a 
fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo 
do concreto; adesivada frente e verso contendo 
todos os aparelhos com especificações de 
musculatura envolvida e a logomarca da empresa; a 
placa não pode conter quinas e sim moldura tubular. 

2 1.809,11 3.618,22 

 
 

Águas Mornas, 24 de junho de 2020. 
 
 
 
 
OMERO PRIM 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
ANEXO II 

 
MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _______/2020. 
PREGÃO PRESENCIAL N° 59/2020 
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Águas Mornas. 
 
Ao _________ dia do mês de ________ do ano de dois mil e vinte, a Prefeitura 
Municipal de Águas Mornas, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, 
Sr. Omero Prim e a empresa ________________________, sita à __________, 
no município de _________, Estado de _______, inscrita sob o CNPJ n° 
____________, neste ato, representada por seu representante legal, conforme 
documento comprobatório, nos termos regida pela Lei 10.520, de 17/07/02, 
pelos Decreto Municipal 51/2007 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 com 
suas alterações posteriores, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em 
conformidade com o constante no edital, seus anexos e demais documentos 
que integram o processo epigrafado. 
Lote: 
Valor total 
 
CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ANEXO I e da proposta 
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 
(doze) meses, contados da data de sua assinatura, ficando automaticamente 
prorrogado o prazo da validade da proposta apresentada no Pregão em 
epígrafe. 
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida 
e aprovada, será assinada pelas partes em quatro vias de igual teor, bem como 
o Termo de Ciência e Notificação em duas vias de igual teor, que passa a fazer 
parte integrante do presente instrumento. 
 
 
_________________________________ 
Município de Águas Mornas 
 
 
_________________________________ 
Contratada 


