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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 

 

 
• OBJETO: 

O objeto desta licitação consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
PARCELADAS DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS VEÍCULOS 
LEVES, PESADOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNCIPAL BEM COMO 
PARA USO DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR, conforme especificações e 
quantidades constantes do Termo de Referência e Anexo I – Quantitativo. 

 
 

• APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 
Dia 03/08/2021 até às 09h (nove horas) 

 

• ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 
Dia 03/08/2021 às 09h30min (nove horas e trinta minutos) 

 
 

Não  havendo  expediente  na  data  supracitada,  a  data  limite  para   recebimento 
das propostas comerciais e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário. 

 

• LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 
Setor De Licitação, situada na Av. Getúlio Vargas, 443, Centro, Corupá – SC. 

 

• CONSULTAS AO EDITAL: 

Pela internet, no site deste Município, no endereço corupa.atende.net; e também 
permanecerá na Sala da Gerência da Administração do Município de Corupá. 

 

• ESCLARECIMENTOS: 

Através do e-mail:licitacao@corupa.sc.gov.br,  ou através do telefone/fax (47) 3375-
6500 de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e 13h30min às 16h30min. 

 

http://www.corupa.atende.net/
mailto:licitacao@corupa.sc.gov.br
http://www.corupa.sc.gov.br/
mailto:licitacao@corupa.sc.gov.br,
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 

 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Santa Catarina, após  designação de 
Pregoeiro Sr ª. Lídia Rosa Veeck, juntamente com o grupo de apoio formado por, Cristiane 
Garcia Maurissens, Márcia Helena Muller Bueno, Fabio Bertoldi, Valquiria Michalak, designados 
através da Portaria nº 5860/2021, torna público que às 09h do dia 03 de Agosto de 2021, no prédio 

da Prefeitura Municipal de Corupá, no Setor de Licitações, situada na Av. Getúlio Vargas, 443, 
Centro, será realizado a entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços e às 09h30min 
do dia 03 de Agosto de 2021, a abertura da licitação etapa de lances, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,  cujo objeto consiste no REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADAS DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE 
PNEUS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNCIPAL BEM 
COMO PARA USO DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR, conforme especificações e 
quantidades constantes do Termo de Referência e Anexo I – Quantitativo. 
 

O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei n° 10.520/02, Lei complementar n° 
123/06, Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como pelas demais legislações vigentes e 
aplicáveis ao caso. 

 
1. DO OBJETO 
O objeto desta licitação consiste na seleção de propostas para o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO PARCELADAS DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS VEÍCULOS 
LEVES, PESADOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNCIPAL BEM COMO PARA USO 
DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR, conforme especificações e quantidades 
constantes do Termo de Referência e Anexo I – Quantitativo. 
 

1.1. Os serviços deverão ser fornecidos conforme planilha emitida pelo setor requisitante. 
 

1.2. Os serviços listados no Anexo I não serão necessariamente adquiridos em sua totalidade. Trata-se 
de quantidade estimada, sendo considerado apenas para fins de adjudicação e posterior convocação 
para assinatura do Contrato de Fornecimento. As licitantes para as quais forem adjudicados os serviços 
constantes do Anexo I e convocadas para a assinatura do Contrato, obterão apenas o direito e a 
exclusividade de fornecimento do referido item até o término da vigência contratual. Alertamos a todos 
os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários, que os mesmos não estão obrigados a 
adquirir previamente os produtos constante do Anexo I. O Município de Corupá não se responsabilizará 
por prejuízos financeiros, não cabendo, por parte dos licitantes, qualquer recurso sob o argumento da 
expectativa da compra. 

 
1.3. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital de embasamento, 
serve apenas como orientação, não constituindo, em hipótese alguma, garantia de faturamento. 

 
1.4. Os serviços deverão seguir as informações do Anexo I e, ser de 1ª qualidade, sob pena de não 
aceitação pela Administração. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1. Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências 
constantes deste Edital e seus anexos. 

 

2.2. Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em processo de falência, 
de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão 

http://www.corupa.atende.net/
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temporária de participação em licitação, impedidos de contratar com a Administração Pública ou que 
tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

2.3. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos licitantes às condições deste 
Edital. 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
3.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da sessão pública fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório da presente licitação, protocolizando a peça 
impugnatória no endereço da Prefeitura Municipal de Corupá, qual seja, Av. Getúlio Vargas, 443, Centro, 
Corupá (SC). 

 
3.2. Caberá ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 

 
3.3. Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, caso a alteração implique na formulação da proposta. 

 

3.4. Não serão aceitos recursos enviados por meio eletrônico (e-mail ou similar). 
 

3.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de licitação perante a Administração a licitante 
que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder o recebimento das propostas, as falhas ou 
irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1. Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: Proposta de Preços e 
Habilitação. 

 

4.2. Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome da 
licitante, o número e o objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de 
Preços" e "Documentos de Habilitação"), conforme segue: 

 
I - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
LICITANTE:    
CNPJ: 
ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

 
 

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
LICITANTE:    
CNPJ: 
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

 

4.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor da 
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
4.4. O processo de autenticação por servidor do Município somente será realizado mediante a 
apresentação do documento original. 

http://www.corupa.atende.net/
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4.5. 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 à licitação, sujeitando-se as sanções 
previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e no art. 90 da Lei Federal n° 8.666/93. 
4.6. O Grupo de Apoio, Pregoeiro ou membro da comissão de licitações considerará como prazo 
de validade das certidões, 60 (sessenta) dias contados da data da emissão, salvo se outro prazo 
já estiver expresso no próprio documento. 

 
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO (PARA REPRESENTANTES PRESENTES NA 
SESSÃO DO PREGÃO) 
5.1. A licitante que estiver presente na sessão, deverá se apresentar para credenciamento junto ao 
Pregoeiro por meio de um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste procedimento licitatório. 
5.2. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas 
fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por 
sua representada. 
5.3. Se a empresa for representada por sócio ou dirigente da proponente: 
a. Cópia da Carteira de identidade do representante, acompanhada da original se a mesma não estiver 
autenticada. 
b. Cópia autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor no qual estejam expressos 
os seus poderes (documento essencial para a participação da empresa na fase de lances) e suas 
alterações, se houver; 
c. Declaração de requisitos de habilitação (modelo anexo IV); 
d. Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando se 
tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (modelo anexo V). 
e. CERTIDÃO Simplificada emitida pela Junta Comercial ou por Cartório de Registro de Títulos de 
Pessoa Jurídica, expedida no máximo a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes que comprove a 
qualidade de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
5.4. Se a empresa for representada por procurador: 
a. Cópia da Carteira de identidade do representante, acompanhada da original se a mesma não estiver 
autenticada. 
b. Se a empresa se fizer representar por procurador, deverá ser apresentada juntamente com os demais 
documentos de credenciamento, procuração pública ou particular ou declaração (conforme o modelo do 
Anexo III deste edital), em original ou cópia autenticada, com firma reconhecida em cartório, conferindo 
poderes para formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 
c. Cópia autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor no qual estejam expressos 
os seus poderes (documento essencial para a participação da empresa na fase de lances) e suas 
alterações, se houver; 
d. Declaração de requisitos de habilitação (modelo anexo IV); 
e. Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando se 
tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (modelo anexo V). 
f. CERTIDÃO Simplificada emitida pela Junta Comercial ou por Cartório de Registro de Títulos de Pessoa 
Jurídica, expedida no máximo a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes que comprove a qualidade 
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
5.5. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos 
documentos comprobatórios dos poderes do outorgante. 
5.6. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a 
participação do representante, podendo a empresa participar no presente certame, todavia sem a 
faculdade de efetuar lances e manifestar interesse na interposição de recursos. 
5.7. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. Não será admitida 
a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 
5.8. A Licitante que se retirar antes do término da sessão deixando de assinar a ata, considerar-se- 
á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro. 
5.9. A licitante que não se fizer presente à Sessão Pública no dia e horário marcado, mas enviar os 
envelopes, não será credenciado para o ato, competindo na Sessão Pública, sem poder, desta forma, 
renovar a proposta ou interpor recurso contra as decisões do Pregoeiro. 

http://www.corupa.atende.net/
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5.10. A licitante que não se fizer presente à Sessão Pública no dia e horário marcado, mas enviar 
os envelopes, deverá entregar fora do(s) envelope(s) a Declaração de requisitos de habilitação 
(modelo anexo IV); 
5.11. Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos deste item, terão poderes para formular 
verbalmente, na sessão, lances verbais; 
5.12. O credenciamento, na forma disciplinada neste item, deverá ser entregue fora do(s) envelope(s), 
antes da sessão. 
5.13. Não será permitido o uso do telefone celular ou qualquer outro meio de comunicação no 
momento da sessão de lances, haja vista que o edital se exige do representante da empresa poderes 
para formulação de propostas e para a prática de todos os atos relativos ao certame. Para maior agilidade 
da sessão de Lances. 
5.14. Ainda como CONDIÇÃO PRÉVIA ao exame da proposta e habilitação da 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, mantido pela Controladoria 
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
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). 
5.14.1. A consulta aos dois cadastros – CEIS 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). 
5.14.2 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará a licitante inabilitada, por falta de 
condição de participação. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NO. 1) 
6.1. O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a proposta da licitante por item de forma que 
atenda aos seguintes requisitos: 

 
I - Cada licitante só poderá apresentar uma proposta escrita. Verificado que qualquer licitante, por 
intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou mais de uma proposta, todas serão 
excluídas, sujeitando-se, os licitantes eliminados, às sanções cabíveis; 

 

II - É obrigatório aos licitantes descrever na íntegra em sua proposta o(s) objeto(s) ofertado(s), 
obedecendo as especificações constantes do Termo de Referência e Anexo I – Quantitativo; 

 

III - A “Proposta de Preços” deverá ser apresentada em uma (01) via sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado do proponente, redigida com clareza em língua 
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na 
última folha por diretor, sócio ou representante legal da proponente, podendo as demais ser apenas 
rubricadas, contendo: 

 
IV - Nome ou razão social, endereço completo, telefone e por endereço eletrônico (e-mail), este último 
se houver, para contato, e número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da 
Fazenda; 

 
V - Nome e número do Banco, Agência, Localidade e Conta Corrente em que deverá ser efetivado o 
crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto; 

 

VI - Os preços ofertados pelos objetos, especificando valores unitários, em moeda corrente nacional, 
com no máximo três casas decimais, especificando marca, unidade do bem especificado, incluindo os 
tributos, transportes e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto 
da presente licitação; 

 
VII - Não será admitida proposta parcial, isto é, a oferta deverá atender rigorosamente ao edital, no que 
se refere às especificações; 

http://www.corupa.atende.net/
mailto:licitacao@corupa.sc.gov.br
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VIII - Declaração de que na proposta estarão inclusas todas as despesas com mão-de-obra, fretes, 
abatimentos e/ou descontos, encargos sociais e trabalhistas, tributos e taxas, enfim, todos os custos 
diretos e/ou indiretos necessários ao cumprimento do objeto, ora licitado; 

 

IX - Custos omitidos serão considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o objeto ser executado sem ônus adicionais; 

 
X - Declaração que está ciente do conhecimento do edital e seus anexos e concorda com todas as suas 
condições; 

 

XI - Declaração dando ciência que os percentuais propostos serão de exclusiva responsabilidade da 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto; 

 

XII - Declaração de que está ciente de que não respeitando os prazos de entrega, estarão sujeitas as 
penalidades cabíveis, conforme legislação vigente; 

 
XIII- Local, data, assinatura e identificação do signatário; 

 
XIV - O Prazo da Validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, 
contados da data de abertura da mesma. 

 
XV - Declaração de que será prestada assistência no local quando necessário devendo a mesma 
apresentar previamente orçamento detalhado estimativo de horas para execução dos serviços. 

 
XVI- O prazo de garantia para os serviços de mão-de-obra prestados, contra qualquer problema 
eventual, deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias. 

 
XVII- Declaração de que a proponente possui os equipamentos necessários para a prestação do 
serviço. 

 
XVIII- As declarações exigidas nos subitens anteriores poderão ser descritas conjuntamente com o 
documento “Proposta de Preços” e/ou poderão ser descritas em documento único denominado 
“Declarações Conjuntas”. 

 

XIX- A apresentação da proposta pela licitante implica na declaração de conhecimento e aceitação de 
todas as condições da presente licitação. 

 

XX- Para preenchimento da proposta de forma eletrônica, seguir o seguinte procedimento: cadastrar- se 
no menu “Autoatendimento” no Portal (https://corupa.atende.net); após liberado o acesso efetuar login 
no portal e selecionar a licitação pretendida; preencher com os dados solicitados em Edital (são 
obrigatórios) e após finalização, selecionar a opção “confirmar”; após a confirmação será gerado o 
documento de proposta; ao solicitar a impressão da proposta será gerado um número e uma senha de 
protocolo, os quais serão utilizados para a importação da proposta do licitante após abertura do 
respectivo envelope, devendo portanto, este protocolo ser apresentado junto a proposta da 
empresa; 

 

 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NO 2) 
7.1. O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes documentos (art. 27, da Lei 
8.666/93): 

 

7.2. Declarações Diversas 
 

I - Declaração de que não possui em seu quadro de empregados, menores de 18 (dezoito) anos 
executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), conforme modelo 
constante no Anexo II deste Edital. 

 

II - Declaração que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções 

http://www.corupa.atende.net/
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de gerência, administração ou tomada de decisões, conforme modelo sugestivo no Anexo VII deste 
Edital. 

 
7.3. Deverão apresentar, ainda, os seguintes documentos: 

 

a) Habilitação Jurídica: 

I– Registro comercial, no caso de empresa individual. 
 

II– Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de eleição 
dos seus administradores. 

 
III – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício. 

 

IV- 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. 

 
OBSERVAÇÃO: Caso a empresa licitante já tenha apresentado alguns destes documentos de 
habilitação jurídica no credenciamento, fica dispensado de apresentação nesta fase de 
habilitação. 

 
b) Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

II - 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 desta 
licitação. 

 

III - Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), 
expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do documento denominado "Situação de 
Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na data marcada para abertura dos 
envelopes e processamento do Pregão. 

 

IV - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa relativa aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União; 

 
V - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais; 

 
VI - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais - do domicílio ou sede 
da Proponente; 

 

VII - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei 5452, de 1º de maio de 1943. 

 

c) Qualificação Econômico-Financeira: 
 

I – Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
em data não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para apresentação do documento 
(EMITIDA PELO SISTEMA SAJ E E-PROC – PARA AS EMPRESAS CONSTITUIDAS NO ESTADO DE 
SANTA CATARINA). 

 

d) Qualificação Técnica: 
 

I - Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido produtos / materiais 
e/ou executado serviços da natureza da presente licitação, emitida por pessoa jurídica de direito público 
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ou privado, informando, preferencialmente, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, 
cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos de 
entrega e a qualidade dos materiais, objeto do presente edital. 

 
7.4 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados no item 7.1 deverão estar em 
nome da licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo. 

 

7.5 O Pregoeiro e a Equipe de Apoio farão consulta ao serviço de verificação de autenticidade das 
certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante dispensada de autenticá-las. 

 
7.6 Não serão aceitas cópias ilegíveis. 

 
7.7 Não serão aceitos documentos enviados por e-mail. 

 

7.8 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e com CNPJ 
da matriz. E se for filial todos os documentos deverão estar em nome e com CNPJ da filial, exceto 
aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos 
apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. 

 
8. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
8.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes das licitantes e demais 
pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos representantes credenciados, em 
envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de preços e a 
documentação exigida para habilitação das licitantes, registrando em ata a presença dos participantes. 

 

8.2. Declarada à abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, 
dando-se início a abertura dos envelopes. 

 
8.3. Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo feita a sua 
conferência e posterior rubrica. 

 

8.4. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

8.5. A data marcada para a realização da sessão poderá ser alterada, em decorrência de motivos de 
força maior ou casos fortuitos, que possam dificultar a realização da referida sessão. 
8.6. Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste Pregão Presencial na mesma data 
de abertura, e em face de decisão do pregoeiro, poderá ser determinada à continuidade das atividades 
em dia(s) subsequente(s). 

 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
9.1. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de 
acordo com os termos deste Edital e ofertar o MENOR PREÇO POR LOTE, nos moldes do Termo de 
Referência e do Anexo I – Quantitativo. 

 
9.2. Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios 
que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. 

 

9.3. Caso o menor lance seja ofertado por uma ME ou EPP, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação. 
 

9.4. Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada por uma ME ou EPP e se houver 
proposta apresentada por ME ou EPP, igual ou até 5% superior à melhor proposta proceder-se-á da 
seguinte forma: 

 

9.5. Será oportunizado o exercício do direito de preferência a ME ou EPP, que consiste na possibilidade 
de ela apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como 
ME ou EPP. 

 

9.6. O novo valor proposto pela ME ou EPP, deve ser apresentado após o encerramento da fase de 
lances, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos da convocação do pregoeiro, sob pena de preclusão do 

http://www.corupa.atende.net/
mailto:licitacao@corupa.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ 

Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (47) 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá – SC 
www.corupa.atende.net - licitacao@corupa.sc.gov.br 

“CAPITAL CATARINENSE DA BANANA” 9 

 

 

direito de preferência. 

9.7. A convocação dar-se-á na própria plataforma de execução do pregão, por meio do mecanismo de 
prorrogação dos lances, sendo permitido apenas a ME ou EPP, apta a exercer o direito de preferência, 
ofertar nova proposta, de valor inferior ao preço ofertado pela empresa melhor classificada que não se 
enquadra como ME ou EPP. 

 
9.8. Havendo o exercício de preferência pela ME ou EPP, o pregoeiro passa à etapa de negociação, 
observando-se os demais procedimentos subsequentes estabelecidos para cada etapa deste certame. 

 

9.9. Caso a ME ou EPP não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão 
convocadas as ME ou EPP, remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% (cinco por 
cento) estabelecido, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim 
sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital. 

 
9.10. Na hipótese de nenhuma ME ou EPP, exercer o direito de preferência ou não atender às exigências 
do edital, a empresa não enquadrada como ME ou EPP, que apresentou o menor preço permanece na 
posição de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação. 

 
9.11. Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a conformidade da 
proposta inicial de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro 
poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observado todas as 
exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das empresas ME ou EPP. 

 

9.12. Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável 
ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, 
na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as ME ou EPP, 
verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e 
a ela adjudicada o objeto desta licitação. 

 

9.13. O Pregoeiro convidará todas as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances 
verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, em ordem decrescente de valor. 

 
9.14. A desistência em apresentar lance verbal, quando feita à convocação pelo Pregoeiro, implicará na 
impossibilidade de a licitante futuramente efetuar novos lances, no mesmo item. 

 

9.15. Caso não mais se realizem lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 

 
9.16. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira 
classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

 

9.17. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 
habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

 
9.18. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante vencedora. A 
falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 
será adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação. 

 

9.19. Na hipótese de qualquer licitante apresentar recurso, depois de decididos os recursos, o senhor 
Prefeito Municipal da Cidade de Corupá procederá à adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor. 

 

9.20. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação da licitante, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
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atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do 
certame. 

 

9.21. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS 
10.1.A FORNECEDORA fica obrigada a: 

 
10.1.1. Fornecer o(s) serviço (s) objeto da presente licitação, em estrita conformidade com as 
especificações, condições, qualidade, preços e prazos ofertados na proposta comercial apresentada; 

 

10.1.2. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s) 
serviço (s) em que se verificar fora dos padrões de qualidade e validade, sendo responsável, no caso de 
omissão, pelos danos causados diretamente ou indiretamente a CONTRATANTE; 

 

10.1.3. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesas de natureza 
previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos (fretes, impostos, 
seguros, taxas, etc.) de qualquer espécie e origem, pertinentes ao cumprimento do objeto; 

 
10.1.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa 
anuência da Administração; 

 
10.1.5. Serão recusados os serviços defeituosos que não atendam as especificações constantes no 
edital e/ou que não estejam adequados para o uso. 
 
10.1.6. A CONTRATADA se obrigada a executar o objeto na condição, qualidade, quantidade e 
especificações constantes deste Edital e seus Anexos, no prazo e local determinados pelo Órgão 
Fiscalizador do MUNICÍPIO. 
 
10.1.7. Entregar os veículos submetidos aos serviços devidamente limpos, ou seja, livres de resíduos 
provenientes da execução dos serviços, tais como: graxa, óleo, cola, tinta, poeira, etc. 
 
10.1.8. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir os serviços que entregar, às 
suas expensas no todo ou em parte em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções no prazo de 
48(quarenta e oito) horas. 
 
10.1.8.1 O prazo acima poderá ser prorrogado mediante solicitação da contratada e aceite do setor 
requisitante. 
 
10.1.9. A CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS reconhece que caso a Administração Pública 
tenha que adquirir mais veículos para a frota municipal diante da demanda dos trabalhos exercidos pelas 
Secretarias Municipais o (s) mesmo (s) será (ão) incluso (s) nos serviços prestados e/ou executados. 
 
10.1.10. A empresa vencedora da licitação deverá possuir já constituída 01 (uma) oficina num raio 
máximo de 10km (dez quilômetros) de distância da sede da Prefeitura Municipal de Corupá/SC. 
 
10.1.11. Quanto à exigência de localização, está se faz necessária tendo em vista a obtenção da 
proposta mais vantajosa para o Município de Corupá/SC, pois, se a distância entre a sede do Município 
e a Contratada for grande, a vantagem do “menor preço” ficará prejudicada em razão do aumento do 
custo com o deslocamento da frota e há no raio estabelecido oficinas em número suficiente não restando 
comprometido o princípio da competitividade. 
 
10.1.12. A CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá permitir o acesso dos funcionários da 
Prefeitura Municipal de Corupá para acompanhar a execução dos serviços prestados/executados pela 
contratada. 

 

  10.1.13. Enquanto o (s) veículo (s) estiver (em) sob a responsabilidade da empresa em seu estabelecimento 
CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS vencedora para prestação/execução dos serviços, os 
mesmos deverão ser mantidos em local coberto, limpo, de modo que ofereça segurança e proteção ao 
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patrimônio público, deixando-os livres da ação da chuva, vento, poeira, granizo e demais intempéries. 

 

  10.1.14. O prazo de garantia para os serviços de mão-de-obra prestados, contra qualquer problema 
eventual, deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias. 

 
10.2. A CONTRATANTE fica obrigada a: 

 

10.2.1. Rejeitar, no todo ou em parte o(s) serviço (s) em desacordo com as condições pré-estabelecidas, 
ou seja, que não atendam às especificações previstas no Edital e na proposta ofertada pela 
CONTRATADA; 

 
10.2.2. Modificar o respectivo INSTRUMENTO CONTRATUAL unilateralmente, na forma da lei, visando 
a melhor adequação às finalidades do interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA; 

 

10.2.3. Promover e cumprir os prazos de pagamento, mediante a comprovação do fornecimento dos 
produtos solicitados, dentro do prazo e condições estipuladas no Edital; 

 

10.2.4. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 

 
10.2.5. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento termos 
previstos no presente Edital e legislação vigente; 

 

10.2.6. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA, antes de efetuar cada pagamento 
devido. 

 
11. DO PAGAMENTO 
 
11.1 As faturas, devidamente atestadas pelo MUNICÍPIO, serão pagas em até 30 (trinta) dias a contar do 
aceite da NOTA FISCAL. 

 

11.2. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da lei 123/2006 e, 
em caso de irregularidade fiscal, o MUNICÍPIO notificará à LICITANTE VENCEDORA para que sejam 
sanadas as pendências no prazo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período. 

 
11.2.1. Findo este prazo sem que haja a regularização por parte da empresa vencedora, ou apresentação 
de defesa aceita pelo MUNICÍPIO, estes fatos, isoladamente ou em conjunto, caracterizarão 
descumprimento de cláusula do edital, e estará o contrato e/ou outro documento equivalente passível de 
rescisão e a LICITANTE VENCEDORA sujeita às sanções administrativas previstas neste Edital. 

 

11.3. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no 
item 11.1, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

 
11.4. A devolução de fatura não aprovada pelo MUNICÍPIO não servirá de motivo para que a LICITANTE 
VENCEDORA suspenda a entrega dos produtos contratados, a menos que o MUNICÍPIO deixe de 
efetuar o pagamento. 

 

11.5. A(s) nota(s) fiscal(is) será(ão) conferida(s) e atestada(s) pelo responsável designado para o 
acompanhamento e recebimento dos produtos. 

 
11.6. O pagamento a ser efetuado à LICITANTE VENCEDORA deverá obedecer à ordem cronológica 
de exigibilidade das obrigações estabelecidas pelo MUNICÍPIO, de acordo com o disposto no caput, 
artigo 5º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

11.7. Ocorrendo atraso no pagamento, a LICITANTE VENCEDORA fará jus a juros de mora de 0,5% ao 
mês pro rata die, da data de vencimento da obrigação até a do efetivo pagamento. 

 

12. DAS SANÇÕES 
  12.1.No caso de a licitante vencedora recusar-se a honrar o compromisso injustificadamente, será 

convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo 
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da aplicação das sanções cabíveis. 
 

12.1.1. As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8666/93 e Lei n° 123/06, não se aplicam 
às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, que não 
aceitarem a contratação. 

 

         12.2. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de contratar com 
a Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das demais cominações 
legais. 

 
         12.3 Poderão, ainda, a critério do Município e a depender de cada caso, serem aplicadas às seguintes   

penalidades: 
 

I - Advertência; 
II - Multa(s), que deverá(ao) ser recolhida(s): 

 
a) De 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos 
prazos da entrega dos produtos especificados neste Edital, limitado a 03 (três) dias de atraso; 

 

b) De 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada no 
Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência. 
 

c) Pela inexecução total ou parcial do objeto contratual, o Município poderá aplicar a CONTRATADA, as 
sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 e 9.648/98 e multa de 15% sobre o 
valor total do contrato. 

 

12.3.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir 
qualquer obrigação e será expedido pelo órgão detentor de competência para tanto. 

 
12.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei 
nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a 
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, 
nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem: 

 
I - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, se houver; 
II - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; ou 
III - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

 
12.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou 
cobrados judicialmente. 

 
12.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na 
repartição interessada ou no primeiro dia útil seguinte. 

 
12.3.5. Ficarão sujeitos, ainda, às penalidades previstas nos incisos Ill e IV, do artigo 87, da Lei nº 
8.666/93, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo 
diploma legal. 

 
12.3.6. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da ciência da respectiva 
notificação. 

 
13. DAS DOTAÇÕES 

  13.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da rubrica orçamentária: 
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Órgão 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Unidade 01- DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGEM 

Projeto 
Atividade 

2014 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo 01.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 123 

 

Órgão 17- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Unidade 001-DIVISÃO DE AGRICULTURA 

Projeto 
Atividade 

2005- MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo   01.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 268 

 

Órgão 06- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Unidade 01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Projeto 
Atividade 

1011- BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo   03.79.00.05 EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-

TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO-TESOURO EX.ANT.  

Cód.Desp 300 

 

Órgão 03- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

Unidade 001- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

Projeto 
Atividade 

2008- MANUT.DA DIVISÃO DE DESENV.MUN.E PLANEJAMENTO 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo 01.00.00-RECURSOS ORDINÁRIOS-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 25 

 

Órgão 03- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
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Unidade  001- DIVISÃO DE FINANÇAS 

Projeto 
Atividade 

2004-MANUT.ATIV.DIV.TESOURARIA,CONTAB E TRIBUTAÇÃO 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo 01.00.00 -RECURSOS ORDINÁRIOS-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 29 

 

Órgão 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Unidade 005- CONVÊNIO TRÂNSITO PREFEITURA 

Projeto 
Atividade 

2068-RÁDIO PATRULHA 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo 01.00.00-RECURSOS ORDINÁRIOS-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 142 

 

Órgão 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Unidade 002- DIVISÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS 

Projeto 
Atividade 

2004-MANUT.ATIV.DIV.TESOURARIA, CONTAB E TRIBUTAÇÃO 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo 01.10.06.90- CONVÊNIO TRÂNSITO -MILITAR-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 134 

 

 

Órgão 08- SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA 

Unidade    001- DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

Projeto 
Atividade 

2018- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo 01.01.0001- RECEITAS DE IMP.E DE TRANSF. DE IMP.-

EDUCAÇÃO-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 166 

 

Órgão 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,TRABALHO E 

HABITAÇÃO 

Unidade    001- MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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Projeto 
Atividade 

2011- MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo 01.00.00-RECURSOS ORDINÁRIOS-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 221 

 

Órgão 18- SECRETARIA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER 

Unidade 001- DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER 

Projeto 
Atividade 

2058- MANUT. DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo 01.00.00-RECURSOS ORDINÁRIOS-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 292 

 

 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar 
contrarrazões pelo prazo comum de igual número de dias, que começará a correr no término do prazo 
do recorrente para juntada de suas razões, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos na sala da 
Comissão Permanente de Licitação. 

14.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão 
reduzidas a termo de respectiva Ata da Sessão Pública, ficando todos os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da Ata, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
14.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 

 

14.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

14.5. Os recursos cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem 
conhecidos: 

 

I - Ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 03 (três) 
dias úteis, conforme estabelecido neste título. 

 
II - Ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal 8.666/93. 

 

III - Ser apresentado em uma via original, datilografada ou processada por computador, contendo razão 
social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou 
credenciado do licitante, devidamente comprovado. 

 
IV - Ser protocolizado no Setor de Licitações do Município de Corupá, SC, situada na Av. Getúlio Vargas, 
443, Centro, Corupá, SC, no horário das 08h às 12h e das 13h30min  
às 16h:30min. 
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V - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
VI - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste Município e 
comunicado a todos os licitantes via correio eletrônico. 

 

15. DO REAJUSTE 
15.1. O preço contratado não sofrerá reajuste, salvo aqueles decorrentes de fatos supervenientes 
estipulados em Lei. 

 

15.2. No caso de ocorrer reajuste de preço, observada a periodicidade mínima de 12 meses, a contar da 
data de apresentação das propostas, este será reajustado com base no Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), acumulado no período, nos termos do art. 65 da Lei 8666/93. 

 
16. DA VIGÊNCIA 
16.1. O objeto da licitação tem vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura do termo contratual 
ou rescindindo-se automaticamente na entrega do objeto licitado. 

 

16.2. Findo o prazo previsto para o término do presente termo e havendo valor remanescente, fica 
ressalvado à CONTRATANTE, a não obrigatoriedade de solicitação de todo o objeto licitado, isto em 
virtude da desnecessidade. 

 

17. DOS PRAZOS E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

17.1.    Os serviços deverão ser realizados mediante a solicitação emanada pelo setor responsável, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, estando estes, especificados na “NOTA DE 
EMPENHO, incumbindo a CONTRATADA o respectivo agendamento para sua realização. 
 

  17.2. A CONTRATADA se obrigada a executar o objeto na condição, qualidade, quantidade e 
especificações constantes deste Edital e seus Anexos, no prazo e local determinados pelo Órgão 
Fiscalizador do MUNICÍPIO. 

 

17.3. O(s) serviço (s) deverá(ão) ser entregues nas condições estipuladas no presente edital. 
 

17.4. Fica por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 
 

17.5. 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. 

 

17.6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
 

I - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

II - Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação por 
escrito, mantidos o preço inicialmente contratado; 

 
III - Se disser respeito à diferença de quantidade ou partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
IV - Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por 
escrito, mantidos o preço inicialmente contratado. 

 

17.7. O recebimento dos produtos dar-se-ão definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, após o 
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da qualidade dos produtos, das 
quantidades e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, 
firmado pelo servidor responsável. 
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18. DA CONTRATAÇÃO 
18.3. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento da Administração Municipal para os exercícios alcançados pelo prazo de 
validade do instrumento contratual, a cargo da contratante, cujos programas de trabalho e elementos de 
despesas específicos constarão da respectiva NOTA DE EMPENHO. 

 

18.4. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a confecção de Ata de Registro 
de Preços em relação às propostas ofertadas e, posteriormente, quando da efetiva necessidade de 
aquisição do objeto, a mesma se dará mediante a expedição de TERMO CONTRATUAL / NOTA DE 
EMPENHO, nos termos do art. 52, c/c art. 62, ambos da Lei 8666/93. 

 
18.5. Se, por ocasião da formalização do contrato, no caso de se tratar de Empresa de Pequeno Porte 
ou Microempresa, conforme definição contida na Lei 123/2006, as certidões de regularidade de débito 
da CONTRATADA estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação 
por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando 
os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

18.6. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil, a CONTRATADA será notificada para, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata este edital, mediante 
a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a 
contratação não se realizar. 

 
18.7. Quando a CONTRATADA, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que tratam as cláusulas antecedentes deste edital, ou se recusar a 
assinar o contrato (ou retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as demais licitantes 
classificadas para participar de nova sessão pública, com vistas à celebração do contrato. 

 
18.5.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 10 (dez) dias úteis, contados da 
divulgação do aviso. 

 

18.8. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município - DOM e veiculação 
na Internet no site do Município de Corupá, qual seja, corupa.atende.net. 

 

19. DO REGISTRO DE PREÇOS 
19.3. Homologado o resultado da licitação, o Município de Corupá, Órgão Gerenciador do Registro de 
Preços, respeitado a ordem de classificação, convocará os interessados para assinatura da Ata de 
Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da 
notificação e, após cumpridos os requisitos de publicidade, o compromisso de fornecimento terá 
efeito nas condições estabelecidas no respectivo instrumento contratual ou documento equivalente. 

 
19.4. A Ata de Registro de Preços será assinada pelo Prefeito Municipal e pela licitante cujos preços 
forem registrados. 

 

19.5. A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preço, se 
tiver a CONTRATANTE conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua 
regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser 
procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes, em ordem 
crescente de preços. 

 
19.6. A Ata de Registro de Preço não obriga a CONTRATANTE a adquirir os produtos nela registrados 
nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitações específicas para 
aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de 
condições, os beneficiários do registro terão preferência. 

 

19.7. O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do 
registro, quando a administração Municipal optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por 
outro meio legalmente permitido, que não o contrato de Registro de Preços, e o preço cotado neste for 
igual ou superior ao registrado. 
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19.8. Durante a vigência do Registro de Preço, os órgãos participantes convocarão os detentores do 
preço registrado, obedecida obrigatoriamente a ordem de classificação, a cumprir as obrigações 
decorrentes da presente licitação e da Ata de Registro de Preço. 

 

19.9. A CONTRATANTE avaliará o mercado constantemente, promoverá as negociações necessárias 
ao ajustamento do preço e publicará trimestralmente eventuais variações nos preços registrados. 

 
19.10. Os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, apurados 
trimestralmente pela Administração Municipal, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro, 
com vistas a manter o mesmo equilíbrio econômico-financeiro. 

 
19.11. As alterações de preços, no caso de desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas no 
Diário Oficial dos Municípios e disponibilizado no site: https://corupa.atende.net. 

 

19.12. Se o preço inicialmente registrado se tornar superior ao praticado no mercado, a Administração 
Municipal negociará com o fornecedor sua redução. 

 

19.13. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
 

19.14. Se o preço de mercado se tornar superior ao registrado, uma vez frustrada a negociação, o 
fornecedor, antes de ser convocado a assinar o contrato ou receber a Autorização de Fornecimento ou 
a Nota de Empenho, poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro, devendo anexar ao 
requerimento comprovante, tais como notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de 
fabricantes, entre outros, com vistas a justificar a impossibilidade de cumprir as exigências do contrato 
de Registro de Preço. 

 

19.15. Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá à revogação da Ata de 
Registro de Preço. 

 
19.16. Da Ata constará, também, as obrigações das partes. 

 

19.17. Os preços registrados vigorarão da data da assinatura até 12 (doze) meses, não admitindo 
prorrogação. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.3. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato posterior, aceito pelo Pregoeiro. 
20.4. A apresentação da proposta pela licitante implica na declaração de conhecimento e 
aceitação de todas as condições da presente licitação. 
20.5. 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. 
20.6. O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, 
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante 
ato escrito e fundamentado. 
20.7. Qualquer indicação à marca ou modelo neste edital deverá ser considerada única e 
exclusivamente como mera referência à qualidade, sendo aceitas outras marcas e modelos equivalentes 
de qualidade igual ou superior às exigidas para o item. 
20.8. 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. 
20.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança 
da contratação. 
20.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
20.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário,  anteriormente estabelecidos. 
20.12. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto 
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de consulta, por escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura Municipal de Corupá, até 03 (três) dias úteis antes 
da data fixada para recebimento das propostas, as quais serão respondidas, igualmente por escrito, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, por meio de circular encaminhada a todos os interessados. 
20.13. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (47) 3375-6500 ou através do e-mail 
licitacao@corupa.sc.gov.br . 
20.14. Cópias do Edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta, no endereço da Prefeitura 
Municipal de Corupá. Avenida Getúlio Vargas, 443, Centro, bem como no site  https://corupa.atende.net. 

 

20.15. Fazem parte integrante deste Edital: 
Termo de Referência 
Anexo I - Quantitativo 
Anexos II, IV, V, VI, VII - Modelos de Declarações. 
Anexo III - Modelo de Procuração 
Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços 

 
Corupá, SC, 21 de Julho de 2021. 

 
 

 
LUIZ CARLOS TAMANINI 
PREFEITO MUNICIPAL 

             LÍDIA ROSA VEECK  

                   PREGOEIRA 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
01) DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem como objeto seleção de propostas para o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO PARCELADAS DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS VEÍCULOS 
LEVES, PESADOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNCIPAL BEM COMO PARA USO 
DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR, conforme especificações e quantidades 
constantes do Termo de Referência e Anexo I – Quantitativo. 

 
02) DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

  2.1. Justifica-se a presente licitação pela necessidade de manter a segurança de motoristas e seus 
passageiros, bem como a conservação da frota municipal. 

 

03) DA ESPECIFICAÇÃO 
3.1. Conforme descrição no Quantitativo Anexo I. 

 
04) DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

  4.1. Os serviços cotados deverão ser de primeira qualidade. 
  4.2. Os serviços serão fornecidos de acordo com a necessidade efetivamente verificada, dentro dos 

prazos e quantitativos previstos, mediante solicitação formal por parte da CONTRATANTE. 
4.3. Na hipótese de constatação de serviços em desacordo com as condições estipuladas serão 
aplicadas as penalidades contratuais cabíveis à CONTRATADA, cabendo ainda ao Município de Corupá, 
o direito de mover ação judicial, responsabilizando-a civilmente por eventuais danos ou prejuízos que o 
fornecimento dos serviços inadequados possa causar ao Município de Corupá. 
4.4. O Município de Corupá/SC se reserva no direito de a seu exclusivo critério, utilizar ou não a totalidade 
prevista, não gerando este fato nenhum direito ou indenização a licitante. 
4.5. Serão recusados os serviços imprestáveis ou defeituosos que não atendam as especificações 
constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso. 
4.6. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade dos serviços licitados contra defeitos. 

  4.7. Fornecer prazo de garantia para os serviços de mão-de-obra prestados, contra qualquer problema 
eventual, deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias. 
 

05) DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
5.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, para posterior verificação da conformidade deles com 
as especificações do Edital e seus Anexos. 
5.2. O recebimento definitivo ocorrerá em até 02 (dois) dias, após a verificação e aceitação da qualidade 
e quantidade dos serviços recebido. 
5.3. O recebimento será formalizado mediante recibo expedido pela Administração. 
5.4. A Administração rejeitará os serviços fornecidos em desacordo com o Edital e seus Anexos, através 
de termo circunstanciado, no qual deverá constar o motivo da não aceitação do(s) produto(s). 
5.5. Os serviços que não atenderem às especificações deverão ser substituídos pelo licitante vencedor 
no prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital e 
seus Anexos.  
5.5.1 O prazo acima poderá ser prorrogado mediante solicitação da contratada e aceite do setor 
requisitante.  

 

06) DO PAGAMENTO 
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6.1. As faturas, devidamente atestadas pelo MUNICÍPIO, serão pagas em até 30 (trinta) dias a contar do 
aceite da NOTA FISCAL. 
6.2. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da lei 123/2006 e, em 
caso de irregularidade fiscal, o MUNICÍPIO notificará à LICITANTE VENCEDORA para que sejam 
sanadas as pendências no prazo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período. 
6.2.1. Findo este prazo sem que haja a regularização por parte da empresa vencedora, ou 
apresentação de defesa aceita pelo MUNICÍPIO, estes fatos, isoladamente ou em conjunto, 
caracterizarão descumprimento de cláusula do edital, e estará o contrato e/ou outro documento 
equivalente passível de rescisão e a LICITANTE VENCEDORA sujeita às sanções administrativas 
previstas neste Edital. 
6.3. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no 
item 6.1, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
6.4. A devolução de fatura não aprovada pelo MUNICÍPIO não servirá de motivo para que a LICITANTE 
VENCEDORA suspenda a entrega dos produtos contratados, a menos que o MUNICÍPIO deixe de 
efetuar o pagamento. 
6.5. A(s) nota(s) fiscal(is) será(ão) conferida(s) e atestada(s) pelo responsável designado para o 
acompanhamento e recebimento dos produtos. 
6.6. O pagamento a ser efetuado à LICITANTE VENCEDORA deverá obedecer à ordem cronológica de 
exigibilidade das obrigações estabelecidas pelo MUNICÍPIO, de acordo com o disposto no caput, artigo 
5º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
6.7. Ocorrendo atraso no pagamento, a LICITANTE VENCEDORA fará jus a juros de mora de 0,5% ao 
mês pro rata die, da data de vencimento da obrigação até a do efetivo pagamento. 

 
07) DA RESPONSABILIDADE DO LICITANTE VENCEDOR 
7.1. O licitante vencedor é obrigado a fornecer o(s) serviço(s) objeto da presente licitação, em estrita 
conformidade com as especificações, condições, qualidade, preços e prazos ofertados na proposta 
comercial apresentada. 
7.2. O licitante vencedor é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
7.3. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s) 
serviço(s) em que se verificar fora dos padrões de qualidade, sendo responsável, no caso de omissão, 
pelos danos causados diretamente ou indiretamente a CONTRATANTE. 
7.4. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesas de natureza 
previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos (fretes, impostos, 
seguros, taxas, etc.) de qualquer espécie e origem, pertinentes ao cumprimento do objeto. 
7.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa anuência 
da Administração. 
7.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do licitante vencedor 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
7.7. Entregar os veículos submetidos aos serviços devidamente limpos, ou seja, livres de resíduos 
provenientes da execução dos serviços, tais como: graxa, óleo, cola, tinta, poeira, etc. 

  7.8. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir os serviços que entregar, às suas 
expensas no todo ou em parte em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções no prazo de 
48(quarenta e oito) horas. 

  7.9. O prazo acima poderá ser prorrogado mediante solicitação da contratada e aceite do setor 
requisitante. 
7.10. A CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS reconhece que caso a Administração Pública 
tenha que adquirir mais veículos para a frota municipal diante da demanda dos trabalhos exercidos pelas 
Secretarias Municipais o (s) mesmo (s) será (ão) incluso (s) nos serviços prestados e/ou executados. 
7.11. A empresa vencedora da licitação deverá possuir já constituída 01 (uma) oficina num raio máximo 
de 10km (dez quilômetros) de distância da sede da Prefeitura Municipal de Corupá/SC. 
7.12. Quanto à exigência de localização, está se faz necessária tendo em vista a obtenção da proposta 
mais vantajosa para o Município de Corupá/SC, pois, se a distância entre a sede do Município e a 
Contratada for grande, a vantagem do “menor preço” ficará prejudicada em razão do aumento do custo 
com o deslocamento da frota e há no raio estabelecido oficinas em número suficiente não restando 
comprometido o princípio da competitividade. 
7.13. A CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá permitir o acesso dos funcionários da 
Prefeitura Municipal de Corupá para acompanhar a execução dos serviços prestados/executados pela 
contratada. 
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 7.14. Enquanto o (s) veículo (s) estiver (em) sob a responsabilidade da empresa em seu estabelecimento 
CONTRATADA/PRESTADORA DE SERVIÇOS vencedora para prestação/execução dos serviços, os 
mesmos deverão ser mantidos em local coberto, limpo, de modo que ofereça segurança e proteção ao 
patrimônio público, deixando-os livres da ação da chuva, vento, poeira, granizo e demais intempéries. 

 
08) DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ 
8.1. Efetuar os pagamentos no tempo, lugar e forma estabelecidos na contratação. 

8.2. Notificar, por escrito, à Contratada, quaisquer irregularidades encontradas nos serviços. 
8.3. Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade 
dos serviços. 
8.4. Rejeitar, no todo ou em parte o(s) serviço(s) em desacordo com as condições pré-estabelecidas. 
8.5. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 
8.6. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento termos 
previstos no Edital e legislação vigente. 

 
09) DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
9.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR 
LOTE. 

 
10) DO PRAZO DE ENTREGA E LOCAL 

10.1. Os serviços deverão ser realizados mediante a solicitação emanada pelo setor responsável, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, estando estes, especificados na “NOTA DE 
EMPENHO, incumbindo a CONTRATADA o respectivo agendamento para sua realização. 
10.2. A CONTRATADA se obrigada a executar o objeto na condição, qualidade, quantidade e 
especificações constantes deste Edital e seus Anexos, no prazo e local determinados pelo Órgão 
Fiscalizador do MUNICÍPIO. 

 
11) DAS SANÇÕES 
11.1. No caso de a licitante vencedora recusar-se a honrar o compromisso injustificadamente, será 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo 
da aplicação das sanções cabíveis. 
11.2. As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8666/93 e Lei n° 123/06, não se aplicam 
às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, que não 
aceitarem a contratação. 
11.3. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de contratar com 
a Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das demais cominações 
legais. 
11.4. Poderão, ainda, a critério do Município e a depender de cada caso, serem aplicadas às seguintes 
penalidades: 
I - Advertência; 
II - Multa(s), que deverá(ao) ser recolhida(s): 
a) De 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos 
prazos da entrega dos produtos especificados neste Edital, limitado a 03 (três) dias de atraso; 
b) De 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada no 
Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência. 
c) Pela inexecução total ou parcial do objeto contratual, o Município poderá aplicar a CONTRATADA, as 
sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 e 9.648/98 e multa de 15% sobre o 
valor total do contrato. 
11.5. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer 
obrigação e será expedido pelo órgão detentor de competência para tanto. 
11.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 
8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade 
de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos 
do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem: 
I - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, se houver; 
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II - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; ou 
III - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
11.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à 
contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município  ou 
cobrados judicialmente. 
11.8. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na 
repartição interessada ou no primeiro dia útil seguinte. 
11.9. Ficarão sujeitos, ainda, às penalidades previstas nos incisos Ill e IV, do artigo 87, da Lei nº 
8.666/93, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo 
diploma legal. 
11.10. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da ciência da respectiva 
notificação. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 

ANEXO I 
QUANTITATIVOS 

 
LOTE 1 

 
Item Código-Produto - Descrição Unidade - 

Descrição 
Quantidade 

- Licitada 
Cotação 

- Máx. 
Unit. 

Cotação - Máx. 
Total 

01 PNEU DE CAMINHÃO GRANDE CONSERTO E 
MONTAGEM 

SERVIÇO 375 R$56,66 R$21.247,50 

02   PNEU DE CAMINHÃO GRANDE MONTAGEM SERVIÇO 175 R$48,30 R$8.452,50 

03 PNEU DE CAMINHÃO PEQUENO CONSERTO E 
MONTAGEM 

SERVIÇO 105 R$55,00 R$5.775,00 

04 PNEU DE CAMINHÃO PEQUENO MONTAGEM SERVIÇO 80        R$45,00 R$3.600,00 

05 PNEU DE MICRO ÔNIBUS CONSERTO SERVIÇO 140        R$46,66 R$6.532,40 

06 PNEU DE MICRO ÔNIBUS MONTAGEM  SERVIÇO 170        R$45,00 R$7.650,00 

07 PNEU DE MOTONIVELADORA CONSERTO SERVIÇO 120      R$131,60 R$15.792,00 

08 PNEU DE MOTONIVELADORA CONSERTO E 
MONTAGEM 

SERVIÇO 220      R$158,30 R$34.826,00 

09 PNEU DE MOTONIVELADORA MONTAGEM SERVIÇO 120     R$148,30 R$17.796,00 

10 PNEU DE ÔNIBUS ESCOLAR CONSERTO SERVIÇO 200        R$55,00 R$11.000,00 

11 PNEU DE ÔNIBUS ESCOLAR MONTAGEM SERVIÇO 140       R$46,66 R$6.532,40 

12 PNEU DE RETROESCAVADEIRA DIANTEIRO 
CONSERTO E MONTAGEM 

SERVIÇO 70       R$96,66 R$6.766,20 

13 PNEU DE RETROESCAVADEIRA DIANTEIRO 
MONTAGEM 

SERVIÇO 70       R$91,66 R$6.416,20 

14 PNEU DE RETROESCAVADEIRA TRASEIRO 
CONSERTO E MONTAGEM 

SERVIÇO 100      R$163,33 R$16.333,00 

15 PNEU DE RETROESCAVADEIRA TRASEIRO 
MONTAGEM 

SERVIÇO 70      R$131,66 R$9.216,20 

16 PNEU DE AUTOMÓVEL CONSERTO SERVIÇO 250    R$28,33 R$7.082,50 

17 PNEU DE AUTOMÓVEL CONSERTO E MONTAGEM SERVIÇO 250    R$31,66 R$7.915,00 

18 PNEU DE AUTOMÓVEL MONTAGEM SERVIÇO 250    R$25,00 R$6.250,00 

 
 
 
VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE 1 R$199.182,50(CENTO E NOVENTA E NOVE MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS). 

 

1. Os serviços deverão ser realizados mediante a solicitação emanada pelo setor responsável, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, estando estes, especificados na “NOTA DE 
EMPENHO, incumbindo a CONTRATADA o respectivo agendamento para sua realização. 
1.1. A CONTRATADA se obrigada a executar o objeto na condição, qualidade, quantidade e especificações 
constantes deste Edital e seus Anexos, no prazo e local determinados pelo Órgão Fiscalizador do 
MUNICÍPIO. 

 
 

OBSERVAÇÃO: VALORES R$ MÁXIMOS PARA CONTRATAÇÃO. 
 

A Contratada assumirá responsabilidade integral e exclusiva pelo objeto contratado, bem como, 
responder por todas as atividades decorrentes do mesmo, nos termos do Código Civil Brasileiro; 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 

ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 

 
 
 
 
 
 
 

 
Declaramos para fins de participação na  (preencher com o tipo 

de licitação) nº   /  (preencher o nº da licitação) que a empresa 
  , CNPJ nº  , cumpre o disposto no inciso XXXIII do 
artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos 
executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do 

contrato acarretará em rescisão deste, conforme determina à Lei nº 9.854 de 1999 e o inciso V do artigo 
13 do Decreto nº 3.555 de 2000. 

 
 

  ,  de  de  . 

 
 
 
 

Nome e carimbo 
Cargo 
RG 
Licitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

Obs.: O documento deverá ser em papel timbrado da licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 

ANEXO III 

PROCURAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

Eu,    (sócio proprietário), residente na rua 
  ,   na   cidade   de  ,   portador   da   RG 
  e CPF  , venho por meio desta, nomear o Senhor(a) 
  , portador do RG   , residente a rua 
     , nº   , como meu bastante procurador, para o fim 
especial de representar a empresa    , situada a rua(Avenida) 
  , nº, na cidade de , Estado de 
  , CNPJ nº.    e Inscrição Estadual 
  ,  junto  a  Prefeitura  Municipal  de  Corupá,  SC,  no  edital  de  Licitação 
  ,  Modalidade Pregão, nº  , para efetuação de 
lances de percentuais e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa 
acima citada, inclusive para assinatura do Contrato. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 

  (cidade), data (dia, mês e ano)  . 

Obs: Deverá ser autenticada em tabelião de notas. 

 
 

Nome e carimbo 
Cargo 
RG 
Licitante 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 

Obs.: O documento deverá ser em papel timbrado da licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 

 
Licitante (nome,   CNPJ),   sediada  na  Rua  , nº , bairro 

  , cidade  , estado  , DECLARA que possui 
todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão nº 029/2021, objeto do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
Nº 061/2021, para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-
financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer 
exigência para habilitação constante do Edital ensejará aplicação de penalidades à declarante. 

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 
 

Cidade  ,     de  de    
 
 
 

Nome e carimbo 
Cargo 
RG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO CREDENCIAMENTO 
 
 
 

Obs.: O documento deverá ser em papel timbrado da licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE PORTE EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 

 
A empresa  , CNPJ n.   , declara sob 

as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de  (microempresa ou 

empresa de pequeno porte), conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo 

usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo que: 

 
a) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e 

II (EPP) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006; 

 
b) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
Sem mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e consideração. 

 
 

  ,  de  de  . 

 
 
 
 

Nome e carimbo 
Cargo 
RG 
Licitante 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO CREDENCIAMENTO 
 
 

Obs.: O documento deverá ser em papel timbrado da licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 

ANEXO VI 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

No dia  do mês de  do ano de  , compareceu de um lado, o MUNICÍPIO 
DE CORUPÁ, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 
83.102.467/0001-70, com sede administrativa localizada na Av. Getúlio Vargas, 443 - Centro; CEP: 
89278-000 Município de Corupá, Estado de Santa Catarina, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, 
o Sr. LUIZ CARLOS TAMANINI e a empresa abaixo qualificada, que firmam a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL nº. 029/2021, PROCESSO LICITATÓRIO nº. 061/2021, regido pela Lei nº 10.520/02, 
Lei 8.666/93 e demais legislação aplicáveis, que selecionou a proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública nas quantidades, termos e condições descritos no Edital e seus anexos, 
que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa cuja 
proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto desta Ata de Registro de preços consiste para o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO PARCELADAS DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS VEÍCULOS 
LEVES, PESADOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL BEM COMO PARA USO 
DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR, conforme especificações e quantidades 
constantes do Termo de Referência e Anexo I-Quantitativo. 

 

1.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar contratações com os respectivos 
fornecedores ou a contratar a totalidade dos itens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO POR LOTE, 
inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das 
respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de 
validade do registro, conforme segue: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. MARCA QUANT. PREÇO 
UNITARIO 

PREÇO 
TOTAL 

       

       

       

 
2.2. Os preços registrados poderão sofrer reajustes nas hipóteses previstas em Lei. 
2.3. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente 
comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, 
em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei nº 
8.666/93. 
2.4. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, a comprovação deverá 
ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, 
mediante a juntada da documentação hábil para tanto, notadamente da planilha de custos, lista de preços 
de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da 
apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
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2.5. A revisão será precedida de pesquisa de mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou 
outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos 
materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pelo Município. 
2.6. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o 
Município, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 
2.7. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada 
preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, 
respeitada à ordem de classificação. 
2.8. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao 
Município promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências 
seguintes: 
I - Convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de 
preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado; 
II - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
III - Convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual 
oportunidade de negociação. 
2.9. Quando o preço registrado se tornar inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente 
instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações 
elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, caso em que o órgão 
gerenciador poderá: 
I - Estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente 
registrados; 
II - Permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido - quando da 
impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior -, observada as seguintes 
condições: 
a - As propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, 
local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador; 
b - O novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta 
e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor. 
2.10. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostilamento à Ata de Registro de 
Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 
2.11. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes será formalmente 
desonerado do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com 
consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E DO LOCAL 
3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e 
entidades da Administração Municipal. 
3.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou 
entidade participante ao Município, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a 
quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável. 
3.3. O Município formalizará por intermédio de instrumental contratual, Nota de Empenho ou outro 
instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/93, contendo o número 
de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com 
os preços registrados, obedecida a ordem de classificação. 
3.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os serviços solicitados, ou o quantitativo total 
requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Município, por escrito, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Nota de Empenho. 
3.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as notas de empenhos 
efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos produtos ocorrer em data 
posterior ao seu vencimento. 
3.6. Os serviços deverão ser realizados mediante a solicitação emanada pelo setor responsável, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, estando estes, especificados na “NOTA DE 
EMPENHO, incumbindo a CONTRATADA o respectivo agendamento para sua realização.  
3.6.1 A CONTRATADA se obrigada a executar o objeto na condição qualidade, quantidade e 
especificações constantes deste Edital e seus Anexos, no prazo e local determinados pelo Órgão 
Fiscalizador do MUNICÍPIO. 
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3.6.2 Será prestada assistência no local quando necessário devendo a mesma apresentar 
previamente orçamento detalhado estimativo de horas para execução dos serviços. 
3.7. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento. 

3.8. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer ao Município, quando estiver esgotada a 
capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual 
previsto da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
3.9. As despesas relativas à entrega dos serviços correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora 
da Ata, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrentes da presente Ata, correão 
por conta exclusiva da contratada. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal 
relacionadas no objeto deste Edital; 
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas 
solicitações de aquisição ou contratação ao Município, que formalizará por intermédio de instrumento 
contratual ou emissão de nota de empenho ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no 
§4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os 
preços registrados, obedecida a ordem de classificação. 
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão 
aqueles registrados em ata. 
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis. 
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o Município informado 
a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos 
comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro. 
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão 
denominadas "Órgão não-participante ou carona". 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. As faturas, devidamente atestadas pelo MUNICÍPIO, serão pagas em até 30 (trinta) dias a contar do 
aceite da NOTA FISCAL. 
5.2. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da lei 123/2006 e, em 
caso de irregularidade fiscal, o MUNICÍPIO notificará à LICITANTE VENCEDORA para que sejam 
sanadas as pendências no prazo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período. 
5.2.1. Findo este prazo sem que haja a regularização por parte da empresa vencedora, ou 
apresentação de defesa aceita pelo MUNICÍPIO, estes fatos, isoladamente ou em conjunto, 
caracterizarão descumprimento de cláusula do edital, e estará o contrato e/ou outro documento 
equivalente passível de rescisão e a LICITANTE VENCEDORA sujeita às sanções administrativas 
previstas neste Edital. 
5.3. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no 
item 5.1, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
5.4. A devolução de fatura não aprovada pelo MUNICÍPIO não servirá de motivo para que a LICITANTE 
VENCEDORA suspenda a entrega dos produtos contratados, a menos que o MUNICÍPIO deixe de 
efetuar o pagamento. 
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is) será(ão) conferida(s) e atestada(s) pelo responsável designado para o 
acompanhamento e recebimento dos produtos. 

5.6. O pagamento a ser efetuado à LICITANTE VENCEDORA deverá obedecer à ordem cronológica de 
exigibilidade das obrigações estabelecidas pelo MUNICÍPIO, de acordo com o disposto no caput, artigo 
5º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
5.7. Ocorrendo atraso no pagamento, a LICITANTE VENCEDORA fará jus a juros de mora de 0,5% ao 
mês pro rata die, da data de vencimento da obrigação até a do efetivo pagamento. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS DESPESAS E RECURSOS 
6.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da rubrica orçamentária: 

 

Órgão 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
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Unidade 02- DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGEM 

Projeto 
Atividade 

2014 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo 01.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 123 

 

Órgão 17- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Unidade 001-DIVISÃO DE AGRICULTURA 

Projeto 
Atividade 

2005- MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo   01.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 268 

 

Órgão 06- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Unidade 02- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Projeto 
Atividade 

1011- BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo   03.79.00.05 EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-

TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO-TESOURO EX.ANT.  

Cód.Desp 300 

 

Órgão 03- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

Unidade 001- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

Projeto 
Atividade 

2008- MANUT.DA DIVISÃO DE DESENV.MUN.E PLANEJAMENTO 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo 01.00.00-RECURSOS ORDINÁRIOS-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 25 

 

Órgão 03- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

Unidade  001- DIVISÃO DE FINANÇAS 
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Projeto 
Atividade 

2004-MANUT.ATIV.DIV.TESOURARIA,CONTAB E TRIBUTAÇÃO 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo 01.00.00 -RECURSOS ORDINÁRIOS-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 29 

 

Órgão 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Unidade 005- CONVÊNIO TRÂNSITO PREFEITURA 

Projeto 
Atividade 

2068-RÁDIO PATRULHA 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo 01.00.00-RECURSOS ORDINÁRIOS-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 142 

 

Órgão 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Unidade 002- DIVISÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS 

Projeto 
Atividade 

2004-MANUT.ATIV.DIV.TESOURARIA, CONTAB E TRIBUTAÇÃO 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo 01.10.06.90- CONVÊNIO TRÂNSITO -MILITAR-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 134 

 

 

Órgão 08- SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA 

Unidade    001- DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

Projeto 
Atividade 

2018- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo 01.01.0001- RECEITAS DE IMP.E DE TRANSF. DE IMP.-

EDUCAÇÃO-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 166 

 

Órgão 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,TRABALHO E 

HABITAÇÃO 

Unidade    001- MANUT.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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Projeto 
Atividade 

2011- MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo 01.00.00-RECURSOS ORDINÁRIOS-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 221 

 

Órgão 18- SECRETARIA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER 

Unidade 001- DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER 

Projeto 
Atividade 

2058- MANUT. DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER 

Elemento 333903919-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Vínculo 01.00.00-RECURSOS ORDINÁRIOS-TESOURO-EX.COR 

Cód.Desp 292 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MULTAS E PENALIDADES 
7.1. No caso de a licitante vencedora recusar-se a honrar o compromisso injustificadamente, será 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo 
da aplicação das sanções cabíveis. 
7.1.1. As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8666/93 e Lei n° 123/06, não se aplicam 
às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, que não 
aceitarem a contratação. 
7.2. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de contratar com 
a Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das demais cominações 
legais. 
7.3. Poderão, ainda, a critério do Município e a depender de cada caso, serem aplicadas às seguintes 
penalidades: 
I - Advertência; 
II - Multa(s), que deverá(ao) ser recolhida(s): 
a) De 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos 
prazos da entrega dos produtos especificados neste Edital, limitado a 03 (três) dias de atraso; 
b) De 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada no 
Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência. 
c) Pela inexecução total ou parcial do objeto contratual, o Município poderá aplicar a CONTRATADA, as 
sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 e 9.648/98 e multa de 15% sobre o 
valor total do contrato. 
7.3.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir 
qualquer obrigação e será expedido pelo órgão detentor de competência para tanto. 
7.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei 
nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a 
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, 
nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem: 
I - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, se houver; 
II - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; ou 
III - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

7.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
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(INPC) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou 
cobrados judicialmente. 
7.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na 
repartição interessada ou no primeiro dia útil seguinte. 
7.4. Ficarão sujeitos, ainda, às penalidades previstas nos incisos Ill e IV, do artigo 87, da Lei nº 8.666/93, 
os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal. 
7.5. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão 
temporária ou de multa, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

 
CLÁSULA OITAVA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
8.1. É vetado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
8.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a 
critério do Município, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações. 

 
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

9.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência 
ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de 
Registro de Preços quando: 
9.1.1. Pelo MUNICÍPIO, quando: 
a) O detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado; 
b) O detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 
justificativa aceitável; 
c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; 
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de esta apresentar superior ao praticado no 
mercado; 
e) Estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado 
inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002; 
f) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 
9.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso 
fortuito ou de força maior. 
9.2. Nas hipóteses previstas no subitem 9.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será 
publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 
9.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por 
despacho da autoridade competente. 
9.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no 
protocolo geral do Município, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, 
se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 
9.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Município poderá emitir ordem de fornecimento 
àquela com classificação imediatamente subsequente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
10.1. Compete ao Município de Corupá: 
10.1.1. O Município de Corupá acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os 
serviços registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração. 
10.1.2. O Município de Corupá sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços 
necessitarem da entrega dos itens, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar 
os pedidos de itens, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
10.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços 
ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de 
item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de 
Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização; 
10.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a 
publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços 
apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos 
órgãos usuários. 
10.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo; 
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10.1.6. Emitir a Nota de Empenho; 

10.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de 
condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação; 
10.1.8. Rejeitar, no todo ou em parte o(s) serviço(s) em desacordo com as condições pré- 
estabelecidas, ou seja, que não atendam às especificações previstas no Edital e na proposta ofertada 
pela CONTRATADA; 
10.1.9. Modificar o respectivo INSTRUMENTO CONTRATUAL unilateralmente, na forma da lei, visando 
a melhor adequação às finalidades do interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA; 
10.1.10. Promover e cumprir os prazos de pagamento, mediante a comprovação do fornecimento dos 
produtos solicitados, dentro do prazo e condições estipuladas no Edital; 
10.1.11. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 

10.1.12. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento termos 
previstos no presente Edital e legislação vigente; 
10.1.13. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA, antes de efetuar cada pagamento 
devido. 
10.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 
10.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e 
entrega dos itens dentro das normas estabelecidas no edital; 
10.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as 
obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando a Administração qualquer irregularidade 
verificada; 
10.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo detentor da ata. 
10.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata: 
10.3.1. Entregar os serviços nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os 
pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independentemente da 
quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na 
proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo 
Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços; 
10.3.2. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações 
assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
10.3.3. Substituir os serviços recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a 
Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis; 
10.3.3.1. O prazo acima poderá ser prorrogado mediante solicitação da contratada e aceite do setor 
requisitante. 
10.3.4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos 
previstos na cláusula segunda desta Ata; 
10.3.5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão 
de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida 
a compensação dos valores dos itens já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do 
rompimento do equilíbrio originalmente estipulado; 
10.3.6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de 
revisão; 
10.3.7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela 
contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às 
licitações. 
10.3.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços. 
10.3.9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava 
desta Ata de Registro de Preços. 
10.3.10. Entregar os veículos submetidos aos serviços devidamente limpos, ou seja, livres de resíduos 
provenientes da execução dos serviços, tais como: graxa, cola, tinta, poeira, etc. 
10.3.11. A contratada/prestadora dos serviços reconhece que caso a Administração Pública tenha que 
adquirir mais veículos para a frota municipal diante da demanda dos trabalhos exercidos pelas 
Secretarias Municipais os mesmos serão inclusos nos serviços prestados e/ou executados. 
10.3.12. A empresa contratada deverá possuir já constituída 01(uma) oficina num raio máximo de 10(dez) 
quilômetros de distância da sede da Prefeitura Municipal de Corupá/SC. 
10.3.12.1. Quanto da exigência de localização, está se faz necessária tendo em vista a obtenção da 
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proposta mais vantajosa para o Município de Corupá, pois, se a distância entre a sede do Município e da 
Contratada for grande, a vantagem do “menor preço” ficará prejudicada em razão do aumento do custo 
com o deslocamento da frota e há no raio estabelecido oficinas em número suficiente não restando 
comprometido o princípio da competitividade. 
10.3.13. A contratada/prestadora dos serviços deverá permitir acesso dos funcionários da Prefeitura 
Municipal de Corupá para acompanhar a execução dos serviços prestados/executados pela contratada. 
10.3.14. Enquanto os veículos estiverem sob responsabilidade da empresa em seu estabelecimento os 
mesmos deverão ser mantidos em local coberto, limpo de modo que ofereça segurança e proteção ao 
patrimônio público, deixando-os livres da ação de da chuva, vento, poeira e demais intempéries. 
10.3.15. A empresa deverá fornecer prazo de garantia para os serviços de mão de obra prestados, contra 
qualquer problema eventual o qual deverá de ser de no mínimo 90(noventa)dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
11.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Jaraguá do Sul, com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação desta 
Ata de Registro de Preços ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: 
12.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da 
assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações. 
12.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as 
disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no 
art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 

 

E, por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas 
da presente Ata de Registro de Preços, bem como observar fielmente outras disposições legais e 
regulamentares pertinentes, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 
 

Corupá (SC),  de  de  . 
 
 
 
 

LUIZ CARLOS TAMANINI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

Assinatura do responsável legal pela empresa 
 
 
 
 

1ª   2ª    
Nome: Nome: 
CPF nº CPF nº 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 

ANEXO VII 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDORES PÚBLICOS 
EXERCENDO FUNÇÕES TÉCNICAS, COMERCIAIS, DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO OU 
TOMADA DE DECISÃO. 

 
 
 

     (Nome da Empresa),  CNPJ N  sediada na 
Rua   ,     n  ,     bairro,  ,     Município   , 
CEP  , por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no 
Edital  de  Pregão Presencial Nº. 029/2021, DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal 
Servidores Públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de 
decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei n°. 8666/93). 

 
 
 

Local e data    
Assinatura do representante legal sob carimbo 
RG: 
CPF: 
CNPJ da empresa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO HABILITAÇÃO 
 
 

Obs.: O documento deverá ser em papel timbrado da licitante 
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