
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAÇADOR 
 

ERRATA 
 
EDITAL: Processo Licitatório nº 189/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2018  
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ADESIVO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO 
MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC 
 
1.- ALTERAÇÃO DE DATA: 
 
Onde consta: 
O Município de Caçador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 83.074.302/0001-31, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. SAULO 
SPEROTTO, comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes 
de proposta, documentação e os documentos de credenciamento, deverão ser 
entregues no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, no máximo até às 
16h do dia 05 (CINCO) de NOVEMBRO de 2018. Transcorrido o prazo de protocolo, o 
Pregoeiro e Equipe de Apoio darão início à pré-conferência dos documentos de 
credenciamento, ocasião em que às 16h30min se dará início a sessão pública. A 
presente Licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, LICITAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, consoante as condições estatuídas neste Edital, 
e será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como Lei 8.666/93 e a 
alterações subsequentes, Decreto Municipal nº 5.900/14 e demais legislações 
aplicáveis. 
 
Passa a ser:  
O Município de Caçador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 83.074.302/0001-31, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. SAULO 
SPEROTTO, comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes 
de proposta, documentação e os documentos de credenciamento, deverão ser 
entregues no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, no máximo até às 
14h do dia 26 (VINTE E SEIS) de NOVEMBRO de 2018. Transcorrido o prazo de 
protocolo, o Pregoeiro e Equipe de Apoio darão início à pré-conferência dos documentos 
de credenciamento, ocasião em que às 14h30min se dará início a sessão pública. A 
presente Licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, LICITAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, consoante as condições estatuídas neste Edital, 
e será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como Lei 8.666/93 e a 
alterações subsequentes, Decreto Municipal nº 5.900/14 e demais legislações 
aplicáveis. 
 

2.- ALTERAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Onde consta: 
6. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

A Contratada obriga-se a: 
a) Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, conforme projeto, no 

prazo e local indicados pelo IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Caçador, em estrita observância das especificações do Edital e da 



proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal; 
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com 

os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990); 

c) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas 
expensas, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, o produto com avarias ou 
defeitos; 

d) Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria, inerentes ao objeto 
da presente licitação; 

e) Comunicar a Secretaria requisitante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na 
minuta de contrato; 

h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a 
incidir na execução do contrato. 
 

 
Passa a ser: 
6. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

A Contratada obriga-se a: 
 

a) Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, conforme projeto, no 
prazo e local indicados pelo IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Caçador, em estrita observância das especificações do Edital e da 
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com 
os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990); 

c) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas 
expensas, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, o produto com avarias ou 
defeitos; 

d) Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria, inerentes ao objeto 
da presente licitação; 

e) Comunicar a Secretaria requisitante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na 
minuta de contrato; 

h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 



previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a 
incidir na execução do contrato. 

i) Responsabilizar-se pela plotagem de todo material adesivo, objeto da presente 
licitação, conforme projeto e indicações do IPPUC, sem custos adicionais. 

 
 
3.- ALTERAÇÃO DA MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
Onde consta: 
 
2. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  
2.1. O FORNECEDOR ficará obrigado: 
2.1.1 A prestar os serviços e entregar as peças, objetos desta ata, de acordo com as 
especificações exigidas, na forma, nos locais, prazos e preços estipulados na sua 
proposta e na Autorização de Fornecimento.  

a) Manter, durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente instrumento; 
c) Observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições 

de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração do 
presente termo; 

d) Arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, 
previdenciários, fiscais ou comerciais.  

 
Passa a ser: 
 
2. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  
2.1. O FORNECEDOR ficará obrigado: 
2.1.1 A prestar os serviços e entregar as peças, objetos desta ata, de acordo com as 
especificações exigidas, na forma, nos locais, prazos e preços estipulados na sua 
proposta e na Autorização de Fornecimento.  

a) Manter, durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente instrumento; 
c) Observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições 

de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração do 
presente termo; 

d) Arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, 
previdenciários, fiscais ou comerciais.  

e) Responsabilizar-se pela plotagem de todo material adesivo, objeto da presente 
licitação, conforme projeto e indicações do IPPUC, sem custos adicionais. 

 
Maiores Informações e o edital Completo poderão ser obtidos na Coordenação 

de Licitações e Contratos da Prefeitura do Município de Caçador, SC, através do email, 
telefone: (049) 3666.2433, das 13:00 às 19:00 horas.ou pelo site 
www.cacador.sc.gov.br.  

Caçador, 01 de novembro de 2018. 
 
 

Saulo Sperotto 
Prefeito Municipal 

http://www.cacador.sc.gov.br/

