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CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - PMPB 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 

 
 
 

SETOR: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para manutenção e reparo 
de veículos leves de utilização das Secretarias, Fundos e Fundações do 
Município de Porto Belo, com fornecimento de peças, conforme 
especificações e quantitativos descritos no Anexo I do Edital. 

ENTREGA DOS ENVELOPES – PROPOSTA DE PREÇOS, HABILITAÇÃO: até o dia 14/07/2021 às 
08h30min, Sala de Reunião da Comissão Municipal de Licitação. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS e Credenciamento: dia 14/07/2021 às 09h00min, após o 
credenciamento dos representantes. 

REGIMENTO: Lei Complementar nº 123/2006 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. 

MAIORES INFORMAÇÕES: 
O Edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no Setor de Licitações da PMPB, Rua 
José Guerreiro Filho, n° 265, Centro, Porto Belo/SC, ou no site: www.portobelo.sc.gov.br no link 
licitações, informações pelo e-mail: administracao@portobelo.sc.gov.br - Telefones: (0xx47) 3369-
4111 – ramal 237. 

http://www.portobelo.sc.gov.br/
mailto:administracao@portobelo.sc.gov.br
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - PMPB 
 
 
O Município de Porto Belo torna público que serão recebidos os envelopes contendo “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”, até o dia 14 de julho de 2021, às 08h30min e se fará 
realizar a abertura dos envelopes de Habilitação da licitação na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA Nº 
002/2021 - PMPB, do Tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, para REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de 
empresa para manutenção e reparo de veículos leves de utilização das Secretarias, Fundos e Fundações 
do Município de Porto Belo, com fornecimento de peças, conforme especificações e quantitativos 
descritos no Anexo I do Edital. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
REGISTRO DE PREÇOS – Contratação de empresa para manutenção e reparo de veículos leves de 
utilização das Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Porto Belo, com fornecimento de peças, 
conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I do Edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA APRESENTAÇÃO 
 
As proponentes deverão apresentar “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS” em 
envelopes separados, indevassáveis, cada um deles com identificação clara da proponente referente à 
licitação e identificando preferencialmente o conteúdo dos envelopes como segue: 
 
PREFEITURA MUNCIPAL DE PORTO BELO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - PMPB  
ENVELOPE Nº. 01 – “HABILITAÇÃO” 
EMPRESA PROPONENTE: ....................................................................................... 
CNPJ: ....................................................................................................................... ... 
ENDEREÇO: ............................................................................................................... 
REPRESENTANTE: ................................................................................................... 
CPF: ............................................................................................................................ 
TELEFONE COMERCIAL: ......................................................................................... 
TELEFONE CELULAR: .............................................................................................. 
E-MAIL: .......................................................................................................................  
 
PREFEITURA MUNCIPAL DE PORTO BELO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - PMPB 
ENVELOPE Nº 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 
EMPRESA PROPONENTE: ....................................................................................... 
CNPJ: ....................................................................................................................... ... 
REPRESENTANTE: ................................................................................................... 
CPF: ........................................................................................................................ .... 
TELEFONE COMERCIAL: ......................................................................................... 
TELEFONE CELULAR: .............................................................................................. 
E-MAIL: ....................................................................................................................... 
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CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 – Serão admitidos a participar desta licitação, somente empresas que estejam legalmente 
estabelecidas na forma da Lei, para fins do objeto pleiteado. 
3.2 – É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de uma 
empresa. 
3.3 – Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de apenas um representante de cada 
proponente. 
3.4 – A empresa proponente deverá apresentar carta de apresentação de representação do representante 
credenciado para praticar todos os atos necessários em nome da empresa em todas as etapas da licitação, 
ou documento que comprove sua capacidade de representar, no caso de sócio ou titular. 
3.5 – Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das proponentes que 
estiverem devidamente credenciados. 
3.6 – Estão impedidas de participar desta licitação: 
3.6.1 – Empresa suspensa de participar de licitações e impedida de contratar, independente do órgão 
sancionador (Federal, Estadual ou Municipal); 
3.6.2 – Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Municipal, até que seja 
promovida sua reabilitação; 
3.6.3 – Empresa enquadrada nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 
3.6.4 – Cooperativas de mão de obra; 
3.6.5 – Empresas reunidas em Consórcio; 
3.6.6 – Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com a 
autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos membros da respectiva equipe de 
apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993. 
3.6.7 – Empresa sob falência ou recuperação judicial e/ou extrajudicial, que não apresente, durante a fase 
de habilitação, Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo 
do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico- financeiro estabelecidos neste edital. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA HABILITAÇÃO 
 
4.1 - A proponente deverá apresentar no envelope nº 01 "Habilitação" em 01 (uma) via os seguintes 
documentos, que deverão preferencialmente, ser apresentados conforme a seqüência adiante mencionada 
e apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório (frente e verso, 
quando for o caso), cópia autenticada por servidor da Administração do Município de Porto Belo ou 
publicação em órgão de imprensa oficial. As certidões cuja autenticidade exige confirmação via Internet 
poderão ser apresentadas por meio de cópia simples. Não serão aceitos protocolos de entrega ou 
solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
Os documentos não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante do processo licitatório. 
 
Obs.: Não haverá confrontação de documentos na abertura dos envelopes, para autenticação de cópia 
por servidor ou pela Comissão de Licitação. 
 
4.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
I – Sociedades Empresárias em Geral: contrato social em vigor e última alteração, se houver, 
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado, apresentada na forma da Lei n. 9.406, de 10-1-
2002; 
II – Sociedades Simples: inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercício, 
devidamente registrado; e 
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III – Sociedades Anônimas: ata da Assembléia-Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata da 
Assembléia-Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação legal, 
apresentada na forma da Lei n. 9.406, de 10-1-2002; 
4.2.1 – Na apresentação do estatuto, contrato social ou inscrição do ato constitutivo em vigor e última 
alteração, se houver, deverá constar, além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da 
empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado; 
4.2.2 - 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. 
4.2.3 - Declaração de que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, 
acrescido pela Lei n. 9.854, de 27-10-1999. (Anexo V). 
4.2.4 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, assinado por quem de direito; 
4.2.5 - Declaração de não integrar no corpo social e no quadro funcional; servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista (Anexo VI). 
4.2.6 - Declaração de habilitação, conforme modelo apresentado no Anexo III. 
 
4.3 - REGULARIDADE FISCAL 
 
4.3.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
4.3.2 - Certidão Negativa Conjunta de regularidade fiscal e previdenciária perante a Fazenda Nacional 
(Portaria MF 358, de 05/09/14), com validade na data da apresentação. Somente será aceita a Certidão 
Negativa de Débito obtida através da INTERNET, ou fotocópia autenticada. 
4.3.3 – Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente; 
4.3.4 – Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente. 
4.3.5 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
4.3.6 - 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 nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (incluído pela Lei nº 12.440, de 2011). OBS: A 
obtenção da certidão, é eletrônica e gratuita, encontra-se disponível no site www.tst.jus.br/certidao e em 
todos os demais portais da Justiça do Trabalho disponíveis na internet (Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).  
Atenção: O documento exigido é de DÉBITOS trabalhistas, e não de ações; 
 
4.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
4.4.1 - Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter prestado serviços da natureza 
da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que 
possível, 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 serviços.  
4.4.2 - Declaração formal, sob as penas legais e do futuro contrato, declarando expressamente, que possui 
oficina de manutenção mecânica, e/ou elétrica, conforme sua atividade na proposta, bem como declarando 
a disponibilidade dos itens abaixo no referido local para o futuro contrato: 
4.4.3 - Mão de obra com Aparelhagem própria para solda, exigência para os lotes de elétrica e mecânica; 

http://www.tst.jus.br/certidao
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4.4.4 - Estacionamento fechado para garantir proteção e segurança dos veículos, inclusive no caso de 
pernoite, para todos os lotes; 
4.4.5 - No mínimo 01 (um) elevador para veículos, do tipo elevacar, para todos os lotes; 
 
4.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 
 
4.5.1 - Certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no 
documento o seu prazo de validade; 
4.5.1.1 - Observação: Considerando a implantação do sistema EPROC no Poder Judiciário de Santa 
Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e Recuperação 
Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema EPROC quando no SAJ. As duas certidões deverão ser 
apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade. É facultado ao Pregoeiro realizar 
diligência no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para verificar a certidão do sistema eproc. 
 
4.6 - DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006 
 
4.6.1 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem-se dos benefícios introduzidos 
pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão comprovar sua condição através da 
apresentação dos documentos abaixo arrolados, conforme o caso (NA HABILITAÇÃO): 
4.6.1.1 - Para as empresas registradas na Junta Comercial - certidão de enquadramento expedida pela 
Junta Comercial, conforme Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio, ou; 
4.6.1.2 - Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos no § 4º, do artigo 3º, da LC 123/2006 e confirmando o enquadramento de ME ou 
EPP. 
4.6.2 - A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas no Ato Convocatório. 
4.6.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
4.6.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação. 
4.6.5 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 
10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
5 – DA PROPOSTA E PAGAMENTO 
 
5.1 – A proponente deverá apresentar no envelope nº 02 “PROPOSTA DE PREÇOS”, preferencialmente no 
modelo fornecido (anexo VII) em Papel Timbrado da Empresa licitante, digitalizada ou datilografada, sem 
rasuras de qualquer natureza, assinada pelo representante legal da empresa licitante, devidamente 
identificado. 
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5.1.1 – PROPOSTA: A proposta deverá conter preços unitários, total e total geral em moeda corrente 
nacional com somente duas casas após a vírgula. Nos valores dos serviços deverão estar contemplados a 
mão de obra necessária, materiais, máquinas/equipamentos, eventuais 
vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos, combustível, manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação e B.D.I. 
5.1.1.1 - Na proposta de preços da licitante o valor unitário, o valor total dos itens cotados e o valor total 
por lote, não poderão ultrapassar o valor máximo previsto pela Administração Municipal, sob pena de 
desclassificação da licitante na forma de julgamento deste Edital. 
5.1.2 – Os pagamentos deverão ser efetuados através de Depósito na Conta Bancária indicada na Nota 
Fiscal, de acordo com medições conforme Autorização de Fornecimento, até o 30º (trigésimo) dia após a 
entrega do objeto, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, com a devida aprovação pela 
Secretaria competente, atestando a regularidade e a aprovação dos serviços prestados. 
5.1.2.1 - O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação do Certificado de Regularidade 
do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF), Certidão Negativa de Débito (CND), emitida 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
5.2 – PRAZO DE EXECUÇÃO: Executar os serviços no menor prazo possível, de forma compatível com o 
número de horas necessárias para sua realização e, não superior a 15 (quinze) dias úteis para os casos de 
retífica de motor e 04 (quatro) dias úteis para os demais serviços, contados a partir da aprovação total ou 
parcial do orçamento apresentado, entregando o veículo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após a execução do serviço. 
5.3 - Caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da proposta de preços, 
pertinentes a preços Unitários e Totais, prevalecerá o registro do valor unitário; 
5.4 – As propostas deverão obrigatoriamente conter telefone e e-mail(s) ATIVOS os quais serão 
cadastrados e serão os endereços para envio das futuras autorizações de fornecimento. 
5.5 – VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a partir da data estabelecida para entrega dos 
envelopes nº 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS”. 
5.6 – Questões meramente formais serão analisadas e decididas caso a caso. 
5.7 – A inobservância das determinações implicará na desclassificação da proponente. 
 
6 - CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1 – O local de entrega dos envelopes contendo a “Documentos de Habilitação” e a “Proposta de 
Preços”, será na Prefeitura Municipal de Porto Belo - Departamento de Compras e Licitações da Secretaria 
Municipal de Administração, à Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro, Porto Belo/SC. 
6.2 – Após a data e horário estabelecidos para o recebimento dos envelopes de “Habilitação” e “Proposta 
de Preços” nenhum outro será aceito e nem tampouco serão permitidos adendos ou acréscimos aos 
mesmos, mesmo que tenham sido despachados, endereçados e/ou enviados por qualquer meio, 
anteriormente a data prevista. 
6.3 – Os recursos serão recebidos, analisados e julgados de acordo com a legislação vigente. 
6.4 – Ao apresentar proposta o proponente se obriga nos termos do presente Edital. 
 
7 – DA ABERTURA E JULGAMENTO 
 
7.1 – Às 09h00min do dia 14 de julho de 2021, a Comissão de Licitações do Município de Porto Belo, 
reunir-se-á em sala própria e, na presença dos representantes de cada proponente, procederá como 
adiante indicado: 

7.1.1 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação (Envelope N° 
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01) que será analisada e rubricada pela comissão e licitantes. Caso a comissão julgue necessária, poderá 
suspender a reunião para analisar os documentos de habilitação, marcando nova data e horário em que 
comunicará sua decisão às licitantes, bem como quando procederá à abertura dos demais envelopes; 
7.1.2 - Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes contendo as 
propostas, devidamente fechados, deverão ser rubricados pela comissão e licitantes presentes, ficando em 
poder daquela até que seja decidida a habilitação; 
7.3 - O não comparecimento da licitante no ato de abertura das propostas ou a falta de sua assinatura na 
respectiva ata, quando for o caso, implicará na impossibilidade de manifestar-se em nome da licitante; 
7.4 - Das reuniões para recebimento e abertura dos envelopes com os documentos de habilitação e 
propostas, serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todas as licitantes, as propostas 
apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessem ao julgamento 
da licitação, devendo as mesmas serem assinadas pelos membros da comissão e licitantes; 
7.5 - Não serão levadas em consideração as declarações feitas posteriormente. 
7.6 - Será inabilitada a proponente que: 
a) deixar de atender alguma exigência constante do presente edital; 
b) colocar documentos em envelopes trocados; 
 
7.7 - Abrir-se-ão os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” das empresas habilitadas, ou seja, cuja 
documentação estiver conforme o exigido, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou 
tenha havido renúncia expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 
7.7.1 - A Comissão Permanente de Licitação fará conferência da Proposta verificando erro de cálculo ou 
anotação. Para fins de rejeição, comparação e desclassificação das Propostas, o valor proposto passará 
a ser, para todos os efeitos, àquele encontrado após estas correções, quer seja este para mais ou para 
menos; 
7.8 - O critério a ser utilizado na avaliação, julgamento e classificação das propostas qualificadas, será o 
menor valor por lote. 
 
Será desclassificada a proponente que: 
 
a) deixar de atender alguma exigência constante deste edital; 
b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas dos demais 
proponentes; 
c) apresentar preços manifestamente inexeqüíveis ou excessivos, conforme estabelecido no art. 48 da 
Lei nº. 8.666/93 e alterações. 
 
7.9 – A presente licitação para os efeitos de julgamento será do tipo “MENOR PREÇO”, considerando-se o 
menor preço por lote, para fins de escolha mais vantajosa para a administração. 
7.10  - Os elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação, serão fornecidos diretamente pela 
Prefeitura Municipal de Itapema, no horário das 08:00 às 14:00h, de segunda a sexta-feira, através do 
telefone (47) 3369,4111 ramal 237, ou ainda diretamente no Departamento de  Compras e Licitações. 
 
8 – DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
8.1 – Das Impugnações/Recursos: 
8.1.1 – Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberá recurso nos termos do art. 
109 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 
8.1.2 – A impugnação/recurso deverá ser interposto mediante petição datilografada/impresso, 
devidamente arrazoado pelo representante legal ou preposto da recorrente, obedecendo aos prazos 
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previstos na Lei de Licitações; 
8.1.3 – A impugnação/recurso deverá ser endereçado à Comissão Permanente de Licitação, protocolados 
junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Porto Belo, localizado na Rua José 
Guereirro Filho, n 265, Centro, Porto Belo/SC, CEP: 88.210-000, das 08:00 às 14:00 horas. 
8.1.4 – É vedada a licitante a utilização de recursos ou impugnação como protelatório ou que vise a 
tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento, poderá a Comissão Permanente 
de Licitação ou, se for o caso, a autoridade superior arquivar sumariamente os expedientes. 
 
9 – DAS PENALIDADES 
 
9.1. A recusa injustificada de entrega do objeto desta licitação pela empresa com proposta classificada na 
licitação e indicada para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciadas 
Lei Federal nº 8.666/93, e alterações, a critério da Administração. 
9.2. Pela inexecução total ou parcial dos serviços contratados a Administração poderá aplicar, isolada ou 
cumulativamente, à detentora da ata, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções 
legalmente estabelecidas: 
a. Advertência, por escrito 
b. Multa: 
b.1. De 2% (dois por cento) do valor da Autorização de Fornecimento, para cada entrega não realizada, 
por culpa da Contratada. 
c. Suspensão da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
9.3. As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora 
da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, processar-se a cobrança judicialmente. 
 
10 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
10.1 - Os serviços licitados poderão ser complementados até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por 
cento), conforme estabelece a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
11 - RESCISÃO 
 
11.1 - A Prefeitura Municipal de Porto Belo se reserva o direito de rescindir o contrato/ata, sem           que à 
contratada caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 
11.1.1 - Quando a contratada falir ou for dissolvida; 
11.1.2 - Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais; 
11.1.3 - Quando houver atraso dos serviços por parte da contratada, sem justificativa aceita, pelo prazo de 
15 (quinze) dias corridos; 
11.2 - O contrato/ata poderá ser rescindido por solicitação da contratada, no caso de não cumprimento 
das obrigações contratuais de pagamento pela Prefeitura Municipal de Porto Belo. 
 
12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 – Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste Edital, serão observadas as disposições da Lei nº. 
8.666/93 e alterações. 
12.2 – O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação efetuada 
pelo Município. 
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12.3 – Os serviços executados pela Contratada serão fiscalizados por prepostos credenciados pela 
Secretaria Municipal de Administração, através do Diretor de Frotas, obrigando-se a Contratada a 
assegurar livre acesso aos locais de serviços e tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer 
integralmente a sua função. 
12.4 - A Contratada deverá quitar previamente as suas obrigações previdenciárias relativas ao objeto do 
presente edital, emitindo guias de recolhimento e folha de pagamento em separado e apresentar 
mensalmente a quitação dos encargos junto ao INSS e FGTS dos funcionários, quando do recebimento dos 
créditos junto ao MUNICÍPIO, ficando sujeito, em caso de algum descumprimento, a retenção do 
pagamento até o seu adimplemento, não se configurando atraso por parte do MUNICÍPIO. 
12.5 - Qualquer reajuste de preços, quando for o caso, se dará tão somente, conforme estabelece a Lei 
Federal 9.069 de 29.06.95 ou outra que venha a substituí-la e o índice a ser aplicado é o IGP-M. 
12.6 – Os interessados que tiverem dúvidas sobre o presente Edital, serão atendidos no horário das 08:00 
às 14:00 horas, de 2ª a 6ª feira, no Departamento de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de 
Administração, estabelecida na Rua José Guerreiro Filho, 265, Centro, Porto Belo/SC, CEP 88210-000, ou 
por solicitação através de e-mail, para administracao@portobelo.sc.gov.br. 
12.7 – Não serão aceitos documentos ou propostas enviadas por e-mail ou fac-símile. 
12.8 – São partes integrantes do Edital: 
 
Anexo I – Termo de Referência;  
Anexo II – Valores dos Serviços;  
Anexo III – Declaração de habilitação; 
Anexo IV – Declaração de fatos impeditivos; 
Anexo V – Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal; 
Anexo VI – Declaração de não integrar no corpo social e no quadro funcional, servidor público; 
Anexo VII – Proposta de Preços; 
Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preço;  
Anexo IX – Declaração de Micro-empresa. 
 
Aplica-se ao presente Edital nas partes omissas, a legislação em vigor. 
 
 
Porto Belo/SC, 11 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
______________________________                                            ______________________________ 
         EMERSON LUCIANO STEIN                                                                        ELIANE TOMAZ 
             PREFEITO MUNICIPAL                                                           SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:administracao@portobelo.sc.gov.br.
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - PMPB 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1 – REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para manutenção e reparo de veículos leves de 
utilização das Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Porto Belo, com fornecimento de peças, 
conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I do Edital. 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1 – A contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados em manutenção 
corretiva e preventiva na área mecânica e elétrica, com fornecimento e substituição de peças, materiais e 
acessórios em estado novo, todos originais dos fabricantes das marcas dos veículos, a administração 
municipal, junto com suas secretarias, fundos e fundações, possui grande frota de veículos, onde a 
realização de manutenção preventiva e corretiva em veículos é algo de indubitável importância, somado a 
isto a obrigatoriedade do ente público em cuidar e zelar pelo seu patrimônio. 
 

3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 - Os serviços previstos no presente Termo de Referência realizar-se-ão nas instalações da Licitante 
vencedora, após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pela CONTRATANTE. A Licitante 
Vencedora obrigar-se-á a devolver o veículo em perfeitas condições de funcionamento, realizando tais 
serviços com pessoal qualificado, mediante emprego técnico e ferramentais adequados, observando-se: 
3.2 - Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados, de 
acordo com as especificações recomendadas pelo fabricante do veículo e eventuais complementações da 
CONTRATANTE, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que seja 
necessário à perfeita execução dos serviços. 
3.3 - Realizar, com o máximo de cuidado, inspeção de qualidade nas peças e acessórios fornecidos e nos 
serviços executados antes da entrega dos veículos à CONTRATANTE. 
3.4 - Fornecer sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, todos os materiais, utensílios, 
equipamentos, ferramentas, instalações, etc, necessários para a completa realização dos serviços. 
3.5 - Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à sua 
custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as aquisições ou serviços 
executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela 
CONTRATANTE, decorrente de culpa da CONTRATADA, inclusive por emprego de mão-de-obra, acessórios 
ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para justificar 
qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos pela 
CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de 
garantia, mesmo após o vencimento do contrato. 
3.6 - Fornecer à CONTRATANTE todo o material e documentação técnica, na forma eletrônica, necessária 
para a perfeita administração e acompanhamento, tais como orçamentos, códigos de peças, tabela de 
preços, códigos e rotinas de operação, planos de manutenção recomendados pela fábrica, tabelas de 
tempo de serviço e reparos, etc., quando solicitado pela CONTRATANTE. 
3.7 - Para fins deste termo de referência serão consideradas: 
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3.7.1 - Originais: Peças que passaram pelo controle de qualidade das montadoras e foram direcionadas ao 
mercado de reposição. 
3.8 - Independente do tipo de peça autorizada para execução do serviço, esta deverá possuir garantia 
mínima nos mesmos prazos do contido no item de garantia deste termo. 
3.9 - Atender com prioridade as solicitações da CONTRATANTE, com início imediato na execução de 
serviços. 
3.10  - A remoção dos veículos até a oficina será realizada pela CONTRATADA, observando-se o disposto 
nos itens 6.7.1 a 6.7.5 deste termo de referência, sendo que seu deslocamento se dará sobre plataforma. 
3.11  - Os veículos PODERÃO, ser entregues lavados, lubrificados e higienizados, sem custo adicional, 
mediante solicitação antecipada. 
3.12  - Os serviços deverão ser executados no pátio da empresa CONTRATADA, 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. 
3.13  - A empresa poderá subcontratar todos os serviços e ainda os serviços de retífica de motor, caixa de 
marcha, equipamentos auxiliares e remoção, desde que atendidas às demais exigências deste Edital, 
permanecendo integralmente, responsável pela segurança e integridade física do bem contra danos 
materiais, furto, roubo, incêndio, intempéries da natureza de qualquer espécie, independentemente da 
inexistência de culpa ou dolo, que venha a atingir o patrimônio de forma parcial ou total, não transferindo 
a responsabilidade a subcontratada. 
3.14  - A CONTRATADA só poderá testar os veículos da CONTRATANTE, num raio de até 20 km do local onde 
está sendo executado o serviço, com faixa ou adesivo com a inscrição “VEÍCULO EM MANUTENÇÃO”, e as 
placas oficiais substituídas por placas de Experiência. 
 

4 - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1 - Os serviços, incluindo o fornecimento e troca de peças e acessórios, nos veículos relacionados neste 
termo de referencia, e ou que vierem a serem adquiridos, pertencentes à frota operacional serão 
executados, no todo ou em parte, conforme a seguir discriminados: 
4.1.1 – Manutenção preventiva: Serviços de caráter revisional, com ocorrência em intervalos regulares de 
quilometragens percorridas ou tempo de utilização, previstos no manual de manutenção dos veículos, 
compreendidos basicamente na substituição de componentes de vida útil pré-determinada, tais como: 
óleo, elementos de filtros, correias, velas, bicos injetores, pastilhas e lonas de freio etc. Ocorrerá sempre 
com intervalos regulares de quilometragens percorridas, geralmente a cada 10.000, 20.000, 30.000, 
40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 e 100.000 quilômetros, compreendendo basicamente a 
substituição de componentes com vida útil pré- determinada. Acima dos 100.000 km, além da manutenção 
regularmente feita, serão repostas as peças eventualmente deterioradas. 
4.1.2 – Manutenção corretiva: São todos os serviços e reparos necessários aos defeitos ocorridos 
acidentalmente como, por exemplo: quebra ou defeitos de componentes, desgastes prematuros de peças. 
 
4.2 - Serviços mecânicos em geral 
4.2.1 - Montagem, reparo e ajuste de motores a combustão de baixa e alta pressão, movidos à gasolina e 
álcool; 
4.2.1.1 - Desmontagem, reparação, montagem e ajuste de cubos de roda, rodas, borracharia e pneus, 
manutenção e recuperação de ar-condicionado, carburadores, injetores de combustível mecânicos e/ou 
eletrônicos, mangas e eixos de transmissão, bombas d’água, de combustível e outros, troca preventiva de 
óleos lubrificantes e filtros diversos, câmbio mecânico e/ou automático, (caixa de mudança de marchas), 
reduções e/ou trações 4X4, freios, embreagem, rolamentos, retentores, sistema de arrefecimento 
(radiadores), válvulas, diferencial(ais), distribuição, direção, engrenagens diversas, amortecedores, 
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suspensão, magnetos, mancais, suportes, biela, pistões, retifica de motores à combustão, enfim, todos os 
serviços mecânicos e hidráulicos do veículo, inclusive, substituição de peças e acessórios avariados ou com 
defeito. 
 
4.2.2 - Serviços elétricos e eletrônicos 
4.2.2.1 - Reparo e revisão de todo o sistema elétrico e eletrônico, com substituição de lâmpadas, faróis, 
fusíveis, relés, fios e cabos elétricos, ignição eletrônica, bateria, alternador, motores elétricos etc. 
 
4.2.3 - Serviços de lavagem e lubrificação 
4.2.3.1 – Os veículos PODERÃO ser entregues perfeitamente lavados e lubrificados, sem ônus adicional 
para o Município, desde que solicitado anteriormente pela CONTRATANTE. 
 
4.2.4 - Serviços de manutenção/revisão em veículos dentro do período de garantia de fábrica 
4.2.4.1 – Para os veículos novos, que se encontram dentro do período de garantia de fábrica, conforme 
manual de manutenção próprio, as manutenções/revisões periódicas devem ocorrer em empresas 
concessionárias e/ou oficinas autorizadas pelo fabricante dos mesmos e nos intervalos determinados, bem 
como as manutenções corretivas, sob pena de perda da situação contratual. 
4.2.4.2 - No caso da Contratada não ser autorizada pelo(s) fabricante(s), as revisões (veículos dentro do 
período de garantia de fábrica) deverão ser subcontratados à concessionária e/ou oficina autorizada pelo(s) 
mesmo(s), mediante indicação do Contratante, para aprovação/autorização, do menor orçamento (tendo 
como base propostas obtidas junto à rede de concessionárias autorizadas, na Região da AMFRI). 
 

5 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 
5.1 - Entendem-se como serviços extraordinários, aqueles relacionados com a manutenção de veículos em 
geral de difícil previsão e de ocorrência esporádica, não constante neste Termo de Referência. 
5.2 - Os serviços extraordinários poderão ser terceirizados pela contratada, após aprovação do fiscal do 
contrato, ao qual deverão ser apresentados três orçamentos prévios. 
 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 - Executar os serviços no menor prazo possível, de forma compatível com o número de horas 
necessárias para sua realização e, não superior a 15 (quinze) dias úteis para os casos de retífica de motor e 
04 (quatro) dias úteis para os demais serviços, contados a partir da aprovação total ou parcial do 
orçamento apresentado, entregando o veículo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a 
execução do serviço, lavado e limpo, externa e internamente. 
6.2  Quanto à responsabilidade e garantia dos serviços realizados observar-se-á o seguinte: 
6.2.1 - A garantia dos serviços executados por um período mínimo de 03 (três) meses para serviços e peças 
utilizadas a partir da emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s); 
6.2.2 - Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a Contratada será comunicada e deverá no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da comunicação, providenciar o devido 
reparo, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE; 
6.2.3 - A CONTRATADA ficará sujeita a aplicação de multa prevista no edital, se o veículo tiver que ser 
reparado mais de três vezes pelo mesmo motivo, em período inferior ao da garantia. 
6.2.4 - A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, 
prioritariamente e exclusivamente por sua conta e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não 
maior que o original, as peças substituídas ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, 
falhas, imperfeições ou recusados, decorrente de culpa da EMPRESA CONTRATADA, inclusive por emprego 
de mão-de- obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser 
invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços 
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recebidos pela CONTRATADA, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro 
do prazo de garantia. 
6.2.5 - A CONTRATADA é responsável por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela, seus 
empregados, representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, à CONTRANTE, ou à livre iniciativa, 
inclusive os decorrentes de serviços prestados ou peças fornecidas com vícios ou defeitos, durante os 
prazos de validade das garantias, mesmo após do vencimento do Contrato. 
6.2.6 - A CONTRATADA é responsável integralmente pelos veículos recebidos da CONTRATANTE, incluindo 
todos os pertences, acessórios e objetos neles contidos, obrigando-se à reparação total da perda em casos 
de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não transferindo tal responsabilidade a 
possível empresa SUBCONTRATADA ou terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para 
orçamento até a entrega do bem. 
6.2.7 - A CONTRATADA responderá por danos ou desaparecimento de bens materiais e avarias, inclusive os 
equipamentos acessórios, causadas por seus empregados, prepostos ou subcontratados, não se eximindo 
ou transferindo a sua responsabilidade a possível empresa SUBCONTRATADA ou terceiros, desde que fique 
comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei nº 8.666/93. 
6.2.8 - Os veículos da CONTRATANTE deverão ser mantidos em local coberto, limpo e fechado, sem acesso 
do público externo, de modo que ofereça segurança, inclusive da empresa CONTRATADA, visto que alguns 
de veículos são dotados de equipamentos de radiocomunicação, deixando-os livres da ação da chuva, 
vento, poeira, granizo e demais intempéries. 
6.3 - Quanto à fiscalização dos serviços deverá ser observado o que se segue: 
6.3.1 - Os serviços contratados serão fiscalizados pela CONTRATANTE, que verificará o exato cumprimento 
das cláusulas e condições, a qualidade dos serviços executados, atestará as faturas apresentadas pela 
CONTRATADA e fará anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados. 
6.3.2 - Será fornecido sempre que solicitado, todo o material e documentação técnica necessária para a 
perfeita administração e acompanhamento do Contrato, tais como códigos de peças, tabela de preços 
das montadoras, códigos e rotinas de operação, planos de manutenção recomendados pela fábrica, 
tabelas de tempo de serviço e reparos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação formal. 
6.3.3 - O prazo de execução de cada um dos serviços para composição do preço da mão-de-obra em 
homem/hora trabalhada será calculado com base estipulado no MANUAL DE TEMPOS PADRÃO DE 
REPAROS, emitida pelo respectivo fabricante do veículo a ser reparado ou sistemas profissionais de 
consultas, como audatex, órion, etc. 
6.3.3.1 - Para veículos na Garantia de Fabrica, onde o Serviço será executado em Autorizadas, os valores 
serão os praticados pela Concessionária; 
6.3.3.2 - Para os Veículos com Idade de Fabricação Superior a 10 anos, o tempo Padrão de Execução dos 
serviços, será admitido uma variação de até 20%, desde que justificado o que ocasionou tal variação. 
6.3.4 - Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado. 
6.3.5 - Será iniciada, após o recebimento da autorização, a execução dos serviços contratados, informando-
se, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir as atividades conforme o 
estabelecido. 
6.3.6 - Deverão ser respondidas com presteza todas as reclamações e feitos todos os esclarecimentos 
solicitados pela CONTRATADA. 
6.3.7 - Deverão ser mantidas durante a vigência da Ata de registro e suas possíveis prorrogações as 
mesmas condições de habilitação para contratar com a Administração Pública exigidas na licitação, 
apresentando-se sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal. 
6.3.8 - O não atendimento às demandas formalizadas pelo fiscal do contrato implicará em advertência, e, 
caso não atendidas a contento, poderá ser solicitado ao Departamento de Compras e Licitações, que inicie 
processo administrativo para aplicação de multas e, dependendo do caso, rescinda o contrato firmado 
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entre a CONTRATANTE e a empresa CONTRATADA. 
6.3.9 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com os Parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 
65 da Lei nº 8.666/93. 
 
6.4. - Peças utilizadas: 
6.4.1 - Deverão ser usadas somente peças, inclusive pneumáticos, materiais e acessórios originais, com ou 
sem selo das montadoras, novas e de primeiro uso, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens 
recondicionados. 
6.4.2 - Para os montantes das peças a serem trocadas, a empresa CONTRATADA deverá fornecer em seu 
orçamento, a relação de peças, indicando a marca, os valores e o preço sugerido pelo fabricante na data da 
apresentação para apreciação do Fiscal do Contrato/ata. 
6.4.3 - Deverá ser disponibilizado local adequado para inspeção prévia de todas as peças a serem 
substituídas nos veículos da CONTRATANTE, fornecendo-se a relação das mesmas e seus respectivos 
códigos, que serão verificados pela CONTRATANTE. 
6.4.4 - As peças, componentes e/ou acessórios substituídos, quando solicitadas pela CONTRATADA, 
deverão ser devolvidas ao fiscal dentro das caixas das peças novas, acondicionadas em embalagens. 
6.5. O preço das peças a serem empregadas nas manutenções preventivas e corretivas, deverá ser igual 
ao valor da tabela de preços praticados pelo fabricante. 
6.5.1 No ato da prestação de serviços a proponente deverá apresentar Nota Fiscal das peças 
correspondente as quantias solicitadas, que estará submetida à aprovação do servidor encarregado do 
recebimento e, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital. 
6.5.2 As peças fornecidas deverão atender a todas as características estabelecidas pelo fabricante do 
veiculo. 
6.5.3 Uma vez estando comprovada a adequação do objeto nos termos contratuais, serão recebidos, 
definitivamente, mediante assinatura do encarregado do setor de serviços externos, na Nota Fiscal. 
 
6.6 - Terceirização de serviços. 
6.6.1 - A empresa poderá terceirizar, atendidas as demais exigências deste Edital, os seguintes serviços: 
retífica de motor, tapeçaria, torneamento, transporte de veículos (guincho – por conta da empresa), 
responsabilizando-se pela segurança e integridade do bem contra danos materiais, furto, roubo, incêndio, 
intempéries da natureza de qualquer espécie, independente da inexistência de culpa ou dolo, que venha 
a atingir o patrimônio da União de forma parcial ou total, não transferindo a responsabilidade à 
empresa SUBCONTRATADA. 
6.6.2 - Em havendo subcontratação a empresa deverá apresentar no ato da assinatura, condição 
indispensável, documento relacionando o(s) nome(s) da(s) subcontratada(s), CNPJ, endereço completo, 
nome dos responsáveis e respectivas declarações de que prestará os serviços nos veículos da 
CONTRATANTE a mando e responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA, sem qualquer tipo de 
vínculo com o Município de Porto Belo. 
6.6.3 - No caso da Contratada não ser autorizada pelo(s) fabricante(s), os serviços previstos para os 
veículos dentro do período de garantia de fábrica, deverão ser subcontratados à concessionária e/ou 
oficina autorizada pelo(s) mesmo(s), mediante indicação do Contratante, para aprovação/autorização, do 
menor orçamento (tendo como base propostas obtidas junto à rede de concessionárias autorizadas, na 
região). 
6.6.4 - O fiscal do contrato terá livre acesso às empresas subcontratadas responsáveis pela execução de 
serviços terceirizados pela CONTRATADA para acompanhamento, esclarecimentos e fiscalização dos 
serviços, instalações, ferramental e capacidade técnica, bem como, a compatibilidade com as exigências 
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deste Edital. 
 
6.7 - Serviços de guincho 
6.7.1 - A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone para atendimento 24 horas em todos os dias da 
semana, inclusive finais de semana e feriados, para o imediato socorro necessitado, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 
6.7.2 - Em caso de pane ocorrida em logradouro público, pertencente ao perímetro urbano da cidade de 
Porto Belo/SC, dentro do horário das 08:00 hs (oito horas) até as 18:00 hs (dezoito horas), a CONTRATADA 
deverá prestar socorro, no local, imediatamente após a solicitação, com duração de no máximo 60 
(sessenta) minutos para o início do socorro. 
6.7.3 - Quando for solicitado, o serviço de guincho deverá ser executado por veículo tipo plataforma, 
compatível com veículos de pequeno porte (passeio) e médio porte (caminhonetes e utilitários). No caso 
de veículos de grande porte poderá ser adotado guincho padrão convencional. 
6.7.4 - Quando o veículo danificado encontrar-se em local diverso ao perímetro urbano de Porto Belo/SC e 
não for possível a sua remoção, o reparo deverá ser realizado onde o mesmo se encontrar, sendo que as 
despesas com deslocamento até o local do socorro não terão ônus para a administração. 
6.7.5 – Os Custos dos serviços de guincho correrão por conta da contratada. 
 
6.8 - Da Sub-contratação, Fusão, Cisão ou Incorporação 
6.8.1 - Admitir-se-á a subcontratação dos serviços, objeto do presente instrumento que, 
comprovadamente, a CONTRATADA não possa executar, nas situações a seguir enunciadas, ficando, desde 
já estabelecido, que as condições e obrigações se darão entre as partes contratantes, ou seja, a 
CONTRATADA ficará inteiramente e integralmente responsável pelos orçamentos, envio e recebimento 
dos veículos, guarda, segurança e integridade física do bem contra danos materiais, sinistros, 
intempéries, independente de culpa ou dolo, que venham a atingir o patrimônio da CONTRATANTE 
de forma parcial ou total, bem como pela execução e perfeita entrega dos serviços, de suas garantias, 
como, também, pelo faturamento,  recebimento e quitação pelos serviços prestados/executados: 
6.8.2 - No caso da Contratada não ser autorizada pelo(s) fabricante(s), os serviços previstos no subitem 
4.2.5 do termo de referência (veículos dentro do período de garantia de fábrica) deverão ser 
subcontratados à concessionária e/ou oficina autorizada pelo(s) mesmo(s), mediante indicação do 
Contratante, para aprovação/autorização, do menor orçamento (tendo como base propostas obtidas junto 
à rede de concessionárias autorizadas, na Região). 
6.8.3 – A fusão, cisão ou incorporação só será admitida com o consentimento prévio e, por escrito, do 
Contratante e desde que não afete a boa execução do Contrato. 
 
6.9 - Testes dos veículos: 
6.9.1 - Deverão ser utilizadas placas verdes (teste/experiência) e respectiva 
documentação para uso somente para o lote 02. 
 
7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 - Solicitar a execução de serviços através de formulário próprio. 
7.2 - Exercer a fiscalização dos serviços executados por meio de servidor designado pela CONTRATANTE, 
que deverá anotar em livro próprio todas as ocorrências com o fornecimento de peças ou serviços 
realizados, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou falhas observadas; 
7.3 - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro das 
normas e condições contratuais; 
7.4 - Notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
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7.5 - Rejeitar no todo ou em parte os serviços ou materiais entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pela Contratada. 
7.6 - Aplicar as sanções administrativas que se fizerem necessárias. 
7.7 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação 
de sanções e alterações do mesmo. 
7.8 - Encaminhar para a Contratada os veículos e/ou viaturas objeto da manutenção ou revisão 
devidamente acompanhada de ORDENS DE SERVIÇOS. 
7.9 - Rejeitar no todo ou em parte, os serviços, materiais ou peças em desacordo com as obrigações 
assumidas pela Contratada. 
7.10  - Designar servidor para acompanhar e fiscalizar os serviços objeto do presente Instrumento. 
7.11 - Relacionar-se com a Contratada exclusivamente por meio de pessoa por ela credenciada. 
7.12  - Realizar, por meio de servidor designado, vistoria nas dependências da Contratada, objetivando 
atestar a capacidade técnica, equipamentos e instalações físicas. 
7.13  - Efetuar o pagamento à Contratada pelos serviços prestados, nas condições e prazos pactuados neste 
instrumento. 
 
8 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
8.1 - A empresa CONTRATADA deverá possuir INSTALAÇÕES QUE COMPORTEM NO MÍNIMO 05 veículos 
ao mesmo tempo. 
8.2 - Os licitantes deverão dispor de área que comporte a quantidade mínima da frota, sendo considerada 
como condição indispensável à execução dos serviços. Os locais poderão ser vistoriadas pela 
Administração. 
8.3 - Empresa CONTRATADA para a realização dos serviços deverá dispor dos equipamentos e equipe 
técnica na quantidade mínima para a execução dos serviços. 
 
Obs: No ato da contratação a Contratada deverá dispor dos equipamentos e equipe técnica mínima para 
execução do serviço. 
 
9 - RECEPÇÃO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
9.1 - A recepção dos itens fornecidos ou dos serviços executados pela CONTRATADA deverá ser 
documentada por escrito, na própria Autorização de Serviço ou de Compra, ficando em poder da 
CONTRATADA, para comprovação da entrega e habilitação ao pagamento. 
9.2 - A recepção dos serviços não implica na sua aceitação definitiva, que depende da verificação da 
qualidade dos mesmos por servidor designado para tal, pela CONTRATANTE. 
9.3 - A recepção do veículo será feita por servidor ou comissão designada para tal função a qual deverá 
realizar um teste de direção e funcionamento do veículo de modo a verificar o seu correto funcionamento. 
Após deverá certificar a nota fiscal/fatura para posterior pagamento. 
 
10 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
10.1 – A licitante vencedora do certame deverá executar os serviços no menor prazo possível, de forma 
compatível com o número de horas necessárias para sua realização e, não superior a 15 (quinze) dias 
úteis para os casos de retífica de motor e 04 (quatro) dias úteis para os demais serviços, contados a partir 
da aprovação total ou parcial do orçamento apresentado, entregando o veículo no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após a execução do serviço. 
10.2 - O pagamento será efetuado da seguinte forma: até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante a 
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apresentação da Nota Fiscal/fatura devidamente atestada pelo responsável do setor requerente e, 
observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital. 
10.3 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de 
cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e perante o FGTS - 
CRF. 
10.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
10.5 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
10.6 A CONTRATADA deverá apresentar Notas Fiscais distintas para peças, lubrificantes e serviços. 
10.7 Após a prestação de serviços a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal/fatura acompanhada de 
relatório de prestação de serviços correspondente aos serviços executados, que estará submetida à 
aprovação do servidor encarregado do recebimento e, observado o cumprimento integral das disposições 
contidas neste Edital e seus anexos. 
 
Porto Belo/SC, Junho de 2021. 
 
 
 

Zaguinha 
Diretor de Frota 

 
 

Eliane Tomaz 
Secretária de Administração 
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ANEXO II  
DOS SERVIÇOS E VALORES POR LOTE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - PMPB 
 
 

LOTE: 1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
  PREÇO 

UNITÁRIO  
PREÇO 
TOTAL 

1 Serviço de elétrica para automóveis Hora 1.500 30,00 45.000,00 

 PREÇO TOTAL DO LOTE: R$ 45.000,00 

      LOTE: 2 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
  PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

1 Serviço de mecânica para automóveis Hora 1.500 45,00 67.500,00 

PREÇO TOTAL DO LOTE: R$ 67.500,00 

 
LOTES PEÇAS (valores que serão usados para a prestação dos serviços, pela empresa vencedora dos lotes 

1 e 2) 
 

LOTE: 03 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

1 
PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE 
AUTOMÓVEIS 

PÇ 200.000 1,00 200.000,00 

PREÇO TOTAL DO LOTE: R$ 200.000,00 

 

LOTE: 04 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

1 
PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA 
AUTOMÓVEIS 

PÇ 500.000 1,00 500.000,00 

PREÇO TOTAL DO LOTE: R$ 500.000,00  

 
 A licitante vencedora de cada lote deverá fornecer também as peças necessárias ao efetivo reparo e 
manutenção dos veículos de que fará jus. 
 
 O PREÇO DAS PEÇAS A SEREM EMPREGADAS NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, 
DEVERÁ SER O VALOR DA TABELA DE PREÇOS PRATICADOS PELO FABRICANTE DO 
VEÍCULO/EQUIPAMENTO, QUE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE NOTA 
FISCAL DE COMPRA. 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da participante  
 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - PMPB 
 
 
 
 
 
 

DECLARO para fins de participação no procedimento licitatório – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 002/2021 - PMPB, que esta entidade atende plenamente os requisitos necessários à 
habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida na Cláusula 4 do edital 
convocatório. 

 
 
 

  , em de de 2021. 
 
 
 
 

Carimbo e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 

Nome ou carimbo do declarante:     
Cargo ou carimbo do declarante:     
Nº da cédula de identidade e órgão emitente:    
Telefone, fax e e-mail para contato:     
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da participante 
 
 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - PMPB 
 
 
 
 
 
 
 
Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua  , nº            ,   bairro 
  , cidade , estado  , declara, sob as 
penas da lei, que não está impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal. Declara, também, que está 
obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de sua 
habilitação. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
 
 

Porto Belo,  ( ) de de 2021. 
 
 
 
 
 

 
(carimbo e assinatura do representante legal) 

 
 

Nome ou carimbo do declarante:     
Cargo ou carimbo do declarante:     
Nº da cédula de identidade e órgão emitente:    
Telefone, fax e e-mail para contato:     
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da participante 

 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - PMPB 
 

 
 
 
NOME DA LICITANTE: (...) ENDEREÇO COMPLETO: (...) TELEFONE: (...) 
E-MAIL: (...) 
 
A (NOME DA LICITANTE), inscrita no CNPJ nº (...), por intermédio de seu representante legal, (NOME DO 
REPRESENTANTE LEGAL), inscrito no CPF sob o nº (...), DECLARA que não utiliza mão de obra direta ou 
indireta de menores de18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, 
bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) 
anos, cumprindo integralmente a norma contida no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, ciente de que declaração falsa a sujeitará à declaração de inidoneidade, sem 
prejuízo das demais cominações legais. 
 
RESSALVA: 
 
( ) Emprega menor de idade, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
 
 

Cidade, de de 2021. 
 
 
 
 

(carimbo e assinatura do representante legal) 
 
 
 
 

Nome ou carimbo do declarante:     
Cargo ou carimbo do declarante:     
Nº da cédula de identidade e órgão emitente:    
Telefone, fax e e-mail para contato:     
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO NÃO PARENTESCO 

 
Obs.: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante. 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - PMPB 

 
 
 
 
(nome da empresa)  __________, inscrita no CNPJ sob n°  ___ , por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a)  , portador (a) da Carteira de identidade n° ___________ e do CPF n°   ___, 
DECLARA que: 
 
 
1) Não Possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação; 
2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação. 
 
 
 
 

(carimbo e assinatura do representante legal) 
 
 
 

Nome ou carimbo do declarante:     
Cargo ou carimbo do declarante:     
Nº da cédula de identidade e órgão emitente:    
Telefone, fax e e-mail para contato:     
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ANEXO VII  
PROPOSTA DE PREÇO 

Obs.: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante. 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - PMPB 
 

Cidade, de de 2021. 
 

 
NOME DA EMPRESA: ..............................................................................................................  
CNPJ: ......................................................................................................... ................................ 
ENDEREÇO: .............................................................................................................................  
TELEFONE: .............................................................................................................................. 
E-MAIL: ............................................................................................................................. ........ 
 
Apresento nossa proposta para prestação de serviço objeto da presente licitação, modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - PMPB, acatando todas as  estipulações consignadas no Edital e 
seus Anexos. 
 

Item Especificação Unid. Quant. Preço Unit. Preço 
Total 

1      

 
Declaro que a proposta atende a todas as especificações contidas do Edital de Concorrência Pública nº 
002/2021 - PMPB. 
 
Observações: 
 
 Nos valores dos serviços deverão estar contemplados a mão de obra necessária, materiais, 

máquinas/equipamentos, eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos, combustível, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e outras quaisquer 
que incidam sobre a contratação e B.D.I. Só não está contemplado no valor da mão de obra as peças a 
serem substituídas. 
 A licitante vencedora de cada lote deverá fornecer também as peças necessárias ao efetivo reparo e 

manutenção dos veículos de que fará jus. 
 O preço das peças a serem empregadas nas manutenções preventivas e corretivas, deverá ser o valor 

da tabela de preços praticados pelo fabricante do veículo/equipamento, que deverá ser comprovado 
através da apresentação de nota fiscal de compra. 
 
Prazo de Vigência da Ata: O prazo será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de 
Registro de Preços. 
Validade da Proposta Comercial: 60 (sessenta) dias. 
Prazo: Os servições deverão ser executados no menor prazo possível, de forma compatível com o número 
de horas necessárias para sua realização e, não superior a 15 (quinze) dias úteis para os casos de retífica 
de motor e 04 (quatro) dias úteis para os demais serviços, contados a partir da aprovação total ou parcial 
do orçamento apresentado, entregando o veículo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a 
execução do serviço. 
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Prazo para Pagamento: Os pagamentos deverão ser efetuados através de Depósito na Conta Bancária 
indicada na Nota Fiscal, de acordo com medições conforme Autorização de Fornecimento, até o 30º 
(trigésimo) dia após a execução dos serviços, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, com a 
devida aprovação pela Secretaria competente, atestando a regularidade e a aprovação dos serviços 
prestados. 
 
Banco: ...................  
Agência: ............................... 
Conta-Corrente: ........................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOME (R.G. e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE 
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ANEXO VIII 
MINUTA DO ATA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - PMPB 
 
Aos ____ de ________ de 2021, no Paço Municipal, a Secretaria Municipal de Administração por seus 
representantes nomeados, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
alterações, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 – PMPB, Ata de julgamento de preços, homologada pelo Exm. Sr. 
Prefeito Municipal EMERSON LUCIANO STEIN, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens, que 
passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram 
classificadas no certame acima numerado. 
Detentor da Ata: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1 - REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para manutenção e reparo de veículos leves de 
utilização das Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Porto Belo, com fornecimento de peças, 
conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I do Edital. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. 
2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o órgão contemplado nesta Ata não 
estará obrigado a adquirir os materiais referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de 
Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba 
recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório 
e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
1. A presente ata de registro de preços poderá ser usada por todos outros órgãos não previstos na 
presente licitação, desde que autorizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o abaixo 
informado, de acordo com a respectiva classificação: 
 

Item Especificação Unid. Quant. Preço Unit. Preço Total 

1      

 
3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 
condições constantes do CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 – PMPB, que a precedeu e integra o 
presente instrumento de compromisso. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
1. Após Autorização de Fornecimento, os servições deverão ser executados no menor prazo possível, de 
forma compatível com o número de horas necessárias para sua realização e, não superior a 15 (quinze) dias 
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úteis para os casos de retífica de motor e 04 (quatro) dias úteis para os demais serviços, contados a partir 
da aprovação total ou parcial do orçamento apresentado, entregando o veículo no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após a execução do serviço. Caso a entrega não for realizada no prazo referido, a 
CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas neste Edital e em Lei. Os serviços serão fornecidos de 
forma parcelada e deverão ser executados no endereço informado pelo setor responsável, sendo de total 
responsabilidade da Licitante vencedora os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução dos 
serviços de mão de obra, despesas com administração, equipamentos de segurança, de sinalização, 
tributos e outros 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
1. O pagamento deverá ser efetuado através de Depósito na Conta Bancária abaixo que estará indicada na 
Nota Fiscal, até o 30º (trigésimo) dia após a entrega da referida Nota Fiscal na Secretaria de Finanças 
acompanhada da Autorização de Fornecimento e com o devido aceite assinado pelo Gestor ou Sub-Gestor 
do Contrato / ATA. 
1.1 - Após esta data, será aplicado sobre os respectivos valores o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo) do IBGE, pró-rata, do mês imediatamente anterior. 
2. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, não caracterizando atraso por parte do 
Município. 
3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
1. O fornecimento dos serviços só estará caracterizado mediante a apresentação da Nota Fiscal com aceite 
no verso. 
2. A contratada ficará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata. 
3. Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações exigidas no Edital que precedeu a 
presente Ata, os serviços prestados deverão ser substituídos. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
1. Cumprir todas as disposições constantes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - PMPB e seus 
Anexos; 
2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicação de cada fornecimento 
desta Licitação; 
3. Manter durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação que lhe 
foram exigidas na licitação; 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 
2. Fiscalizar, com pessoal próprio e em conjunto com os demais órgãos fiscalizadores, as condições dos 
produtos fornecidos. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
 
1. A recusa injustificada de entrega do objeto desta licitação pela empresa com proposta classificada na 
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licitação e indicada para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciadas 
nos Decretos Municipais nº 126/2006 e 127/2006, na Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente na Lei Federal 
nº 8.666/93, e alterações, a critério da Administração. 
2. Pela inexecução total ou parcial dos serviços contratados a Administração poderá aplicar, à detentora da 
ata, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas: 
 
2.1. Multa: 
2.1.1. De 2% (dois por cento) do valor da Autorização de Fornecimento, para cada entrega não realizada, 
por culpa da Contratada. 
2.1.2. As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à 
detentora da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, processar-se a cobrança judicialmente. 
2.1.3. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas 
administrativas ou penais, previstas na Lei n° 8.666/93 e alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
1 – Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas, de ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei 
nº. 8.666/93 e alterações ou de redução dos preços praticados no mercado. 
1.1 – Em atas/contratos que o período seja superior aquele previsto na Cláusula Segunda da presente Ata, 
para a prorrogação do prazo contratual, será aplicado como índice de reajuste o IGPM (Índice Geral de 
Preços ao Consumidor). 
1.2 – Mesmo na ocorrência da situação prevista no subitem anterior, a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
2 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, 
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão 
convocados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, para alteração por aditamento do preço 
constante da Ata. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 
 
1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo requisitante consoante o disposto no artigo 
73 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e demais normas pertinentes. 
2. A cada fornecimento do objeto será emitido recibo, nos termos do artigo 73, II, “b”, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações, por pessoa indicada pela administração. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GESTOR/FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
1 – O CONTRATANTE nomeará um gestor/fiscal titular para exercer a fiscalização da Ata. As ocorrências e 
as deficiências serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas. 
1.1 – O gestor/fiscal designado para acompanhar a presente Ata será o ______________. 
1.2 – A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação 
e controle a serem adotados pelo MUNICÍPIO. 
1.3 – A existência, e atuação da fiscalização do MUNICÍPIO em nada restringe as responsabilidades 
únicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA, no que concerne ao objeto desta Ata. 
1.4 – O MUNICÍPIO terá o direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PORTO BELO 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos” 
Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho”, Av. Gov. Celso Ramos, nº 2.500, Centro, Porto Belo/SC – 88.210-000 – Fone/Fax: 0**47 – 3369-4111  

 

CONTRATADA, que venha a perturbar ou embaraçar a fiscalização, ou ainda que se conduzir de modo 
inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas, ficando isento da 
responsabilidade se disso originar-se qualquer tipo de ação judicial. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
1. A ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 
1.1. Pela Administração, quando: 
1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
1.1.2. A detentora não retirar a Autorização do Fornecimento dos serviços no prazo estabelecido e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 
1.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificada pela Administração; 
1.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 1.1 será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos 
que deram origem ao registro de preços. 
1.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado após 01(um) dia da 
publicação. 
1.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir 
as exigências desta Ata de Registro de Preços. 
1.4.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a 
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Nona, caso não aceitas as razões do pedido. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES 
DE COMPRAS 

 
1. A emissão das Autorizações de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão 
igualmente autorizados pelo órgão requisitante, quando da solicitação dos itens. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. Integram esta Ata, o Edital Concorrência Pública nº 03.002.2021 e as propostas da empresa classificada 
no referido certame. 
2. Fica eleito o foro da Comarca de Itapema/SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização 
da presente ata. 
3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis nº Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 e 
alterações, Decretos Municipais nº 126/2006 e 127/2006 e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1.993 e alterações e demais normas aplicáveis. 
4. Os gestores e sub-gestores desta Ata serão: 
 

Local,  ( ) de de 2021. 
 

EMERSON LUCIANO STEIN 
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Prefeito de Porto Belo
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ANEXO IX 
MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

CONCORRÊNCIA PUBLICA 03.002.2021 
 
 
Obs.: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante. 
 
 
 
NOME DA LICITANTE: (...) ENDEREÇO COMPLETO: (...) TELEFONE: (...) 
E-MAIL: (...) 
 
A (NOME DA LICITANTE), inscrita no CNPJ nº (...), por intermédio de seu representante legal, (NOME 
DO REPRESENTANTELEGAL), inscrito no CPF sob o nº (...), DECLARA que na data da sessão de 
abertura dos envelopes do processo licitatório em epígrafe, éconsiderada: 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme o art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123/2006; 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme o art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
DECLARA ainda que cumpre todos os requisitos legais para a qualificação acima, nos termo da Lei 
Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao seu art.3º, estando apta a usufruir o tratamento 
favorecido estabelecido nessa lei, e que está excluída das vedações constantes no art. 3º, § 4º, da Lei 
Complementar nº 123/2006, ciente de que a declaração falsa a sujeitará à declaração de 
inidoneidade, sem prejuízo das demais cominações legais. 
 
 
 
Porto Belo, ___ de _____________ de 2021. 
 
 
 
 

(assinatura do representante legal) 
 
 
Nome ou carimbo do declarante:      
Cargo ou carimbo do declarante:      
Nº da cédula de identidade e órgão emitente:     
Telefone, fax e e-mail para contato:     
 


