
 

    

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. PMC 64/2020 
  
 
GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas – Estado de Santa Catarina, torna público 
para conhecimento dos interessados que será realizado PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MAIOR ÍNDICE 
DE DESCONTO DO LOTE”, a ser processado e julgado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, conforme 
condições estabelecidas no presente Edital e de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520 de 
17/07/02, Decreto Municipal nº 007/2005 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações posteriores e legislação complementar vigente e pertinente à matéria, destinado ao 
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS 
AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, FUNDOS E FUNDAÇÕES 
MUNICIPAIS, CORPO DE BOMBEIROS, POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS OU GENUINOS 
(NÃO REMANUFATURADOS OU RECONDICIONADOS). 
 
1 - DAS DATAS, LOCAL E HORÁRIOS. 
 
1.1 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 08h15min do dia 29/06/2020, NO PROTOCOLO GERAL 
DESTA PREFEITURA. 
 
1.2 - INÍCIO DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE 
PREÇOS: a partir das 08h20min do dia 29/06/2020. 
 
1.3 - LOCAL: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, SITO A RUA FELIPE SCHMIDT, 10 
– CENTRO – CANOINHAS-SC. 
 
1.4 - ACESSO ÀS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS JULGAMENTOS: www.diariomunicipal.sc.gov.br 
e www.pmc.sc.gov.br; 
 
2 - DO OBJETO 
2.1 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO PARCELADA 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, 
FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, CORPO DE BOMBEIROS, POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL, 
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS OU 
GENUINOS (NÃO REMANUFATURADOS OU RECONDICIONADOS). 
 
2.2 - As peças, bem como os serviços deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões 
e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial ABNT, INMETRO, etc, 
atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, Inciso VIII da Lei nº 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor). Os serviços deverão ser executados de maneira que mantenha os 
veículos em condições de perfeito, ininterrupto e regular funcionamento, mediante assistência técnica e 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de defeito e verificações que se fizerem necessárias, 
efetuando-se conserto e lubrificações, bem como outros serviços recomendados para uma manutenção 
adequada. 
2.3 - O valor estimativo para a contratação é de:  
 
Lote 01: R$ 102.207,00 (Cento e dois mil duzentos e sete reais) para mão de obra e R$ 176.000,00 (Cento 
e setenta e seis mil reais) para peças. 
 
Lote 02: R$ 111.941,00 (Cento e onze mil novecentos e quarenta e um reais) para mão de obra e R$ 
166.500,00 (Cento e sessenta e seis mil e quinhentos reais) para peças. 
 
Lote 03: R$ 126.542,00 (Cento e vinte e seis mil quinhentos e quarenta e dois reais) para mão de obra e R$ 
171.500,00 (Cento e setenta e um mil e quinhentos reais) para peças.   
 
2.3.1 - O presente valor é apenas estimativo e serão solicitados serviços e peças até o montante necessário 
para manter os veículos em boas condições de uso. Não havendo solicitação de realização de serviços ou 
aquisição de peças, não há compromisso do Município pelo seu pagamento. 
2.4 - A relação dos veículos constantes no Termo de Referência - Anexo I servem apenas como referência 
para o quantitativo de peças e serviços a serem prestados, podendo, contudo, sofrer alterações durante a 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.pmc.sc.gov.br/


 

    

execução do contrato, devido à baixa ou aquisição de novos veículos, sendo que essas alterações não 
implicam em reajuste no valor contratado. 
2.5 - A proponente vencedora deverá ter sede e executar os serviços nos veículos dentro do Município de 
Canoinhas/SC e não poderá estar localizada a mais de 07 (sete) quilômetros da Sede da Prefeitura.  
2.6 - O serviço de manutenção veicular será pago considerando a hora/trabalhada para mão de obra e pelo 
percentual de desconto sobre o Sistema de Tabela e Orçamentação Eletrônica de Mercado para peças de 
Automóveis, Caminhões e Motos a ser utilizado pela Contratada, disponível no endereço eletrônico: 
https://cilia.com.br/?gclid=Cj0KEQiA2uDEBRDxurOO77Cp7kBEiQAOUgKV89ExtkjQYjN_1g6l1oR2DH-
y__DkNw7iMwOFCJ6ceQaAsbI8P8HAQ (CILIA). 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderão participar desta licitação as empresas que satisfaçam às condições do edital. 
3.2 - É vedada a participação de empresas: que estiverem cumprindo penalidades impostas pela 
Administração Pública e demais casos previstos na legislação que rege este processo. 
 
4. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
4.1 - Os preços registrados por força deste processo terão validade de 12 (doze) meses, a contar da data 
de assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
5. DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS 
5.1 - O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga o Município de Canoinhas a 
firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de 
determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro à preferência de fornecimento, em 
igualdade de condições. 
5.2 – Ao licitante vencedor, por lote, fica assegurada a preferência em igualdade de condições com os 
demais licitantes concorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações. 
5.3 - A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, cabendo ao Município de Canoinhas convocar os fornecedores registrados para 
negociar o novo valor. 
5.4 - Os interessados em participar deste Pregão poderão retirar o edital no site www.pmc.sc.gov.br, no link 
governo/licitações. 
 
6. DO PREÇO 
6.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes aos de mercado na data da apresentação da 
proposta e do oferecimento de lances; 
6.2 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessários ao cumprimento do objeto 
desta licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de 
administração, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos; 
6.3 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a 
esse ou qualquer título. 
 
7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
7.1 - Poderão participar da presente licitação, as empresas regularmente constituídas, que satisfaçam as 
condições do presente Edital; 
7.2 - Não poderá participar empresa que tenha sido declarada inidônea, ou que esteja cumprindo 
suspensão do direito de licitar ou contratar com Administração Pública; 
7.3 - A participação na Licitação implica na aceitação inconteste de todos os termos deste Edital e dos 
demais Documentos que o complementam. 
 
7.4 - As empresas que optarem por participar na condição de ME/EPP deverão comprovar, no seu 
credenciamento, que se enquadram nesta condição. 
 
8. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
8.1 - Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas e/ou lances de preços e praticar os 
demais atos pertinentes ao certame, o representante devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório junto à Prefeitura, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou documento equivalente que possua foto. 
8.2 - Para credenciamento deverão será apresentados os seguintes documentos: 
8.2.1 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
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apresentar o Registro comercial, no caso de empresa individual, Ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, em se tratando de sociedades empresariais, Decreto de autorização, em se tratando de empresa 
ou sociedade estrangeira em funcionamento no País ou Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual, para Microempreendedor Individual, nos quais estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Deverá ser apresentado o original dos 
documentos apresentados em cópia, para conferencia.  
8.2.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular, assinado pelo 
representante legal, que constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do estatuto social, ou contrato social ou outro instrumento de registro comercial ou do Ato 
Constitutivo, conforme o caso, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
8.2.3 - Tratando-se de credenciado, a carta de credenciamento onde constem poderes específicos para 
formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, acompanhado do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial ou do Ato Constitutivo, conforme o caso, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, que comprove os poderes do 
mandante para a outorga.  
8.3 - O representante legal, procurador ou credenciado, deverá identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
 
8.4 - Os documentos de credenciamento de que trata o item “8.2” deverão ser entregues ao Pregoeiro 
no início da sessão, separados dos envelopes de “Declaração de Habilitação”, "Proposta de Preços" e 
"Documentos de Habilitação".  
8.5 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um 
licitante. 
8.6 - Para participar na condição de ME/EPP e ter tratamento diferenciado, as empresas deverão 
apresentar juntamente com os documentos de credenciamento, os documentos abaixo: 
8.6.1 – Declaração solicitando tratamento diferenciado e afirmando estar na condição de ME/EPP, 
conforme modelo constante no anexo VIII deste edital; 
8.6.2 - Certidão simplificada da Junta Comercial, emitida há menos de 12 meses da data prevista para 
abertura das propostas, na qual deverá comprovada esta condição. 
 
8.6.3 - A não apresentação dos documentos constantes nos itens 8.6.1 e 8.6.2 não acarretará na 
inabilitação, ou seja, a empresa participará normalmente do certame, porém, mesmo sendo ME/EPP, não 
serão concedidos os benefícios das Leis 123/2006 e 147/2014. 
 
8.7 - Caso a proponente não envie representante na sessão de abertura, os documentos que comprovem 
os poderes do representante legal, a Certidão Simplificada da Junta Comercial  e a declaração solicitando 
tratamento diferenciado (em se tratando de ME/EPP), deverão ser encaminhados no envelope nº 2, 
juntamente com a Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação. 
 
9. DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS 
E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
9.1 - A sessão pública será aberta pelo Pregoeiro às 08h20min, sendo recebidos das empresas 
interessadas em participar do pregão: 
a) 01 (um) envelope lacrado, contendo a PROPOSTA FINANCEIRA (ENVELOPE 01); 
b) 01 (um) envelope lacrado, contendo a DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 02); 
c) 01 (um) envelope lacrado, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 03); 
 
9.1.1. A DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 02), mencionada no item anterior, refere-se a 
apresentação de uma Declaração, conforme modelo constante no anexo VI, dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos da Habilitação. 
9.1.2 - Não será aceita em qualquer hipótese a participação de licitante: 
a) retardatário, a não ser como ouvinte;  
b) Caso qualquer proponente deixe de apresentar a declaração de habilitação, poderá assinar tal 
declaração disponibilizada na sessão pelo Pregoeiro. 
9.1.3 - Serão aplicadas as penalidades previstas no item 22 deste Edital ao licitante que fizer declaração 
falsa. 
9.2 – Às 08h20min, o pregoeiro receberá os credenciamentos, na forma do item 8 deste edital, os quais 
deverão ser entregues diretamente ao mesmo, mediante solicitação, procedendo, em seguida a abertura 
dos envelopes contendo as propostas. 



 

    

9.2.1 - Aberto o envelope contendo a proposta, o Pregoeiro examinará a sua conformidade, consistindo na 
conferência, análise e classificação em confronto com o objeto e exigências do Edital. 
9.2.2 - Em seguida procederá ao julgamento e classificação das propostas nos moldes do item 15 do 
presente Edital. 
9.3 - Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 
9.4 - Todos os atos desenvolvidos na sessão serão reduzidos em ata, que deverá ser assinada por todos os 
licitantes presentes. 
ENVELOPE Nº 02 
AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 64/2020  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
CNPJ DA LICITANTE 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02 
 
10 - DA PROPOSTA FINANCEIRA – ENVELOPE Nº 1 
10.1 - As propostas deverão preencher os seguintes requisitos: 
a) Ser impressa, escrita em português, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, devidamente datadas e 
assinadas, como também rubricadas em todas as suas folhas; 
b) Na hipótese prevista na alínea “a” do item 10.1, estando presente o representante legal na sala onde 
estão sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua representatividade através 
de procuração com poderes específicos inerentes ao presente Pregão, a falta de assinatura poderá ser 
sanada no ato da constatação de tal fato; 
c) Consignar em sua proposta, o percentual de desconto ofertado para o lote, conforme disposta na 
clausula 9.3 abaixo; 
d) Em caso de divergência entre os valores unitário e total, será considerado o primeiro e, entre o expresso 
em algarismo e por extenso, será considerado este último; 
e) Fazer menção ao Pregão Presencial e conter a razão social do licitante, o CNPJ, número de telefone e de 
fax e e-mail, se houver, além do respectivo endereço e a indicação do banco e agência e respectivos 
códigos e número da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento (sem que a 
ausência gere desclassificação); 
f) Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
g) A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante: 
h) Do prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da mesma. 
i) Do prazo de pagamento de 30 (trinta) dias, contados da data do aceite da fatura pela Secretaria, Fundo 
ou Fundação interessada. 
j) As propostas deverão ser entregues no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste dital, em envelope 
separado, lacrado, contendo os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº 01 
AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 64/2020  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
CNPJ DA LICITANTE 
PROPOSTA FINANCEIRA - ENVELOPE Nº 01 
 
10.2 - A proposta, apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste edital, deverá 
obrigatoriamente conter: 
11.2.1 - O percentual de desconto, com no máximo 02 (duas) casas decimais, a ser concedido para os 
serviços de mão-de-obra, sobre o valor base a ser pago. 
11.2.2 – Serão aceitas as propostas cujo valor máximo referente a mão-de-obra seja menor ou igual a 
R$ 48,67 (Quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos) / hora; 
11.2.3 - As propostas que forem apresentadas com percentual de desconto menor que duas casas 
decimais, terão atribuição automática do numeral zero (0) para as casas decimais não apresentadas; 
11.2.4 - O percentual de desconto, com no máximo 02 (duas) casas decimais, a ser concedido para o 
fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais originais durante a execução dos serviços, 
considerado como valor base a Sistema de Tabela e Orçamentação Eletrônica de Mercado para peças de 
Automóveis, Caminhões e Motos. 
11.2.4.1 - As propostas que forem apresentadas com percentual de desconto menor que duas casas 
decimais, terão atribuição automática do numeral zero (0) para as casas decimais não apresentadas; 
11.2.4.2 – Serão aceitas as propostas cujo valor mínimo de desconto seja igual ou superior a 25% 
sobre o valor base vigente, no tocante ao fornecimento de peças, componentes, acessórios e 



 

    

materiais originais. 
11.2.5 - O Índice de Desconto dos lotes será expresso em numeral, com no máximo 03 (três) casas 
decimais a ser concedido para o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais originais 
durante a execução dos serviços, considerado como valor base o do Sistema de Tabela e Orçamentação 
Eletrônica de Mercado para peças de Automóveis, Caminhões e Motos disponível no endereço eletrônico: 
https://cilia.com.br/?gclid=Cj0KEQiA2uDEBRDxurOO77Cp7kBEiQAOUgKV89ExtkjQYjN_1g6l1oR2DH-
y__DkNw7iMwOFCJ6ceQaAsbI8P8HAQ (CILIA), durante a execução dos serviços. 
11.2.6 - As propostas que forem apresentadas com o Índice de Desconto maior que três casas decimais, 
terão atribuição automática do resultado da fórmula com três casas decimais, através de arredondamento 
matemático. 
 
11.3 - CONSIDERA-SE, PARA ESTE EDITAL: 
11.3.1 - Peça Original: aquela comercializada com o nome do fabricante e fornecida por empresas 
vendedoras de autopeças. 
11.3.1.1 - As peças utilizadas ou empregadas no serviço de manutenção preventiva ou corretiva deverão 
ser as indicadas pelo fabricante. Podendo as peças serem também genuínas, não acarretando ônus ao 
Órgão contratante, sendo vedada a utilização de peças recondicionadas ou usadas; 
11.3.1.2 - Considera-se peça genuína aquela fornecida por concessionária autorizada da marca do veículo. 
11.3.2 – As peças e suas quantidades, bem como o número de horas e serviços a serem executados 
deverão corresponder ao efetivamente necessário para a realização da respectiva manutenção do veículo, 
devendo a empresa se abster de propor peças, serviços e horas em desacordo com o realmente 
empregado em cada caso concreto. Tais parâmetros serão regidos com base na Sistema de Tabela e 
Orçamentação Eletrônica de Mercado para peças de Automóveis, Caminhões e Motos. Toda divergência 
será passível de negativação do(s) orçamento(s) por parte de comissão específica, nomeada através da 
Portaria Nº 012/2018, e que será responsável por fiscalizar, acompanhar e controlar todas as etapas dos 
serviços envolvendo a manutenção dos veículos. 
11.3.2.1 – As peças e suas quantidades, bem como o número de horas e serviços a serem 
executados que não estiverem relacionados na Sistema de Tabela e Orçamentação Eletrônica de 
Mercado para peças de Automóveis, Caminhões e Motos, só terão sua execução autorizada 
mediante a anuência da Comissão de Fiscalização, acompanhamento e controle das Manutenções, 
após a apresentação de três orçamentos de outras empresas, contendo o mesmo objeto, desde que 
o valor orçado pela contratada seja o de menor valor. Comissão de Fiscalização, acompanhamento e 
controle das Manutenções identifique qualquer indício de superfaturamento nos itens orçados, o 
pagamento não será autorizado, e o orçamento deverá ser revisto pela Contratada. 
11.3.3 - As licitantes deverão ofertar percentual de desconto para todos os itens do Lote cotado, sob pena 
de desclassificação; 
11.3.4 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data limite para 
apresentação das propostas neste pregão; 
11.4 - Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e 
encargos sociais e outros, pertinentes a prestação de serviços e aquisição de peças, bem como taxas, 
impostos, fretes, e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre os mesmos. 
11.5 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços (percentuais de 
descontos) ou qualquer outra condição não prevista neste Edital. 
11.6 – Na hipótese de serem apresentadas propostas sem a assinatura, estando presente o representante 
legal na sessão de abertura, a falta da assinatura poderá ser sanada pelo mesmo, até a etapa de 
cadastramento de propostas. 
 
11.7 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
11.7.1- Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no art. 48, incisos I e II da Lei n. º 
8.666/93, as propostas que: 
11.7.2 - Apresentar preço excessivo ou preço manifestamente inexeqüível, assim considerado aquele que 
não venha a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto. 
 
12 - DO JULGAMENTO 
12.1- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do ato convocatório da 
licitação, sendo considerados, tanto para manutenção preventiva quanto corretiva, os seguintes valores 
base: 
12.1.1 - Preço máximo para hora de mão-de-obra: 
12.1.1.1 - Veículos leves/médios R$ 48,67 (Quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos) / hora;  
12.1.1.2 - Desconto mínimo para peças, componentes, acessórios e materiais originais: 25% (vinte e cinco 

https://cilia.com.br/?gclid=Cj0KEQiA2uDEBRDxurOO77Cp7kBEiQAOUgKV89ExtkjQYjN_1g6l1oR2DH-y__DkNw7iMwOFCJ6ceQaAsbI8P8HAQ
https://cilia.com.br/?gclid=Cj0KEQiA2uDEBRDxurOO77Cp7kBEiQAOUgKV89ExtkjQYjN_1g6l1oR2DH-y__DkNw7iMwOFCJ6ceQaAsbI8P8HAQ


 

    

por cento) do valor da Sistema de Tabela e Orçamentação Eletrônica de Mercado para peças de 
Automóveis, Caminhões e Motos. 
12.2 - Será considerada primeira classificada, a proposta que, obedecendo às condições, especificações e 
procedimentos estabelecidos neste Edital, apresentar o MAIOR ÍNDICE DE DESCONTO. 
12.3 - A licitante ofertará a sua proposta e o Pregoeiro a julgará e a classificará considerando o desconto 
ofertado pela mesma, tanto para a mão-de-obra como para as peças, componentes, acessórios e materiais 
originais. O percentual de desconto ofertado (%), multiplicar-se-á com a distribuição de pesos percentuais 
abaixo discriminados: 
a) 60% (sessenta por cento) para as peças e acessórios; e 
b) 40% (quarenta por cento) para a mão-de-obra. 
 
Utilizando-se a fórmula abaixo, sendo então considerado o melhor Índice de Desconto ofertado para os 
Títulos: 
 
Lote 01 – Veículos leves/médios 
 

ID = (MO1% x 0,40) + (PO1% x 0,60) 
 
Onde: 
 
MO1% = Percentual de desconto em serviços/mão-de-obra ofertados pela empresa para veículos 
leves/médios; 
PO1% = Percentual de desconto de peças e acessórios ofertados pela empresa para veículos leves/médios. 
 
12.4 - Para efeito de disputa, a proposta e os lances ofertados deverão ser por meio dos maiores 
percentuais de desconto, após ter verificado que a proposta atende os requisitos do Edital e de seus 
anexos. 
12.5 - Será considerada primeira classificada, a proposta (último lance ofertado) que, obedecendo às 
condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste edital, apresentar o “MAIOR ÍNDICE DE 
DESCONTO DO LOTE”. 
12.6- Se a licitante primeira classificada não for microempresa ou empresa de pequeno porte, será 
assegurado a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada o direito de preferência, 
podendo apresentar proposta com Índice de Desconto maior que aquela considerada com o maior Índice de 
Desconto ofertado, conforme art. 44 e 45, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. 
12.7 - Se a licitante primeira classificada não apresentar situação de habilitação regular, será convocada 
outra licitante. Neste caso, será observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de sua 
oferta, procedendo a sua habilitação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, podendo o pregoeiro negociar diretamente com 
a licitante os percentuais de desconto para que seja obtido melhor Índice de Desconto. 
 
13. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N. º 3 
13.1 - A documentação deverá ser entregue no local, dia e hora indicado no preâmbulo deste Edital, em 
envelope separado, lacrado, rubricado, contendo os seguintes dizeres: 
AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
CNPJ DA LICITANTE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 137/2017 
DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE 3 
 
13.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em cópia autenticada ou cópia 
simples; neste caso, mediante a apresentação dos originais para conferência pelo Pregoeiro e sua equipe 
de apoio. 
13.2.1-Se o licitante for a matriz, todo o documento deverão estar com o número do CNPJ da matriz; 
13.2.2-Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, quanto 
a Certidão de Regularidade do FGTS, quando a licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, 
deverá apresentar o documento comprobatório de autorização para centralização; 
13.2.3-Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser 
apresentadas com o número de CNPJ da matriz e filial, simultaneamente; 
13.2.4-Serão dispensados da apresentação de documentos com o CNPJ da filial aqueles documentos que, 
pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 



 

    

13.3 - Habilitação Jurídica: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual (poderá ser substituído pela cópia apresentada 
juntamente com o “CREDENCIAMENTO”); 
b) Requerimento de empresário no caso de empresário individual (poderá ser substituído pela cópia 
apresentada juntamente com o “CREDENCIAMENTO”); 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores (poderá ser substituído pela cópia apresentada juntamente com o 
“CREDENCIAMENTO”); 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
e) 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. Devem ser respeitadas as exigências estabelecidas Parágrafo único do artigo 16 
do Regulamento da Licitação na Modalidade Pregão. 
f) Para Microempreendedor Individual: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (poderá 
ser substituído pela cópia apresentada juntamente com o “CREDENCIAMENTO”). 
 
13.4 - Regularidade Fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade para com a União, Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante, 
através de certidões expedidas Pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade, 
expresso na própria certidão ou, na hipótese das certidões não trazerem o prazo de validade, que elas 
tenham sido expedidas há, no máximo, 90 (noventa) dias, composta de: 
c.1) Certidão negativa de débito relativa aos tributos federais e à divida ativa da união, nela abrangidas as 
contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal; 
c.2) Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado; 
c.3) Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal. 
g) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através da 
apresentação do CRS - Certidão de Regularidade de Situação, dentro do seu período de validade; 
h) 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 n

o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943. (Exigência constante no inciso V do artigo 29 

da Lei Federal 8.666/93 e alterações anteriores). 
 
Obs.: De acordo com a Emenda Constitucional 106 de 08/05/2020, a exigência de regularidade relativa à 
Seguridade Social (CND Federal) está temporariamente afastada. Portanto, neste Certame, a Empresa que 
deixar de apresentar ou apresentar esta Certidão irregular não será inabilitada. 
 
13.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
13.5.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios.  
13.5.2 – No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou comercial 
(sociedade empresária em geral) deverão apresentar da empresa, devidamente registrado pelo órgão 
competente, com o Termo de Abertura e de Encerramento e assinado pelo responsável pela empresa 
designado no Ato Constitutivo da sociedade, e também por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis ou 
outro profissional, legalmente habilitado perante o Conselho Regional de Contabilidade, constando nome 
completo e registro profissional.  
13.5.3 - Em se tratando de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do Tipo S.A.), o balanço deverá 
ser apresentado por publicação no Diário Oficial. 
13.5.4 - As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas 
no SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial referente ao último exercício social exigível, assinado 
por Contador ou Técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e 
registro profissional, ficando dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento. 
13.5.5 – As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, 
deverão apresentar o Balanço de Abertura. 
13.5.6 - As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, 
submetida ao IND DNRC 107/08, deverão apresentar:  
a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil); 
b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil); 
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c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil); 
d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil); 
 
Obs:  Até  120 dias após  encerrado o  exercício social, será  aceito o  balanço do  penúltimo exercício; 
após este prazo, ou seja, a partir do dia 01 de maio, deverá obrigatoriamente ser apresentado o balanço do 
último exercício, com exceção para as empresas das sociedades limitadas cujo exercício social se encerre 
entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020, sociedades anônimas, cujo exercício social se 
encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020, sociedades cooperativas e as entidades de 
representação do cooperativismo, nos termos da Medida Provisória Nº 931, de 30 de Março de 2.020. 
 
14.5.7 Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial (deverá constar 
obrigatoriamente as palavras falência e concordata) expedida no local da sede do licitante, no caso de não 
constar na certidão o seu prazo de validade, a mesma deverá ter sido emitida há menos de noventa dias 
da data de abertura dos envelopes. 
  
Obs: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º de 
Abril de 2019, a certidão do modelo “falência e concordata e recuperação judicial” deverá ser solicitada 
também no sistema eproc. Portanto a certidão referida no item 14.5.2 e a certidão obtida através do sistema 
eproc deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade. 
 
14 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, em nome 
da licitante, que comprove que a mesma já executou serviços semelhantes ao objeto licitado. 
 
14.1 - Declaração afirmando que terá disponível para a execução dos serviços, profissional(is) com no 
mínimo as seguintes especializações: 
a) Em sistema de freio; 
b) Em suspensão; 
b) Em bomba injetora; 
c) Em diferencial e eixos; 
d) Em sistema hidráulico; 
e) Em motores.   
 
14.2 – Declaração devidamente assinada pelo representante legal da empresa de que terá disponível para a 
execução dos serviços as instalações necessárias, contendo no mínimo: 
b) 04 (quatro) elevadores hidráulicos; 
c) Analisador Eletrônico;  
 
14.3 – DECLARAÇÕES 
14.3.1 - Do cumprimento do Art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no anexo IV. 
14.3.2 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no anexo III deste 
edital. 
14.3.3 - Declaração Artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas, conforme modelo ANEXO V, 
assinada pelo representante legal da licitante, atestando a não existência de nenhum sócio da empresa, 
ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim 
ou até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possua em seu quadro social, nenhum 
Servidor do Município, ficando sujeita às sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua declaração. 
14.3.4 - Declaração da licitante quanto ao atendimento à vedação disposta no Artigo 18, XI, Lei Federal 
13.898/2019, conforme modelo constante no ANEXO VIII. 
14.3.5 - Declaração da licitante quanto ao conhecimento e atendimento ao edital, conforme modelo 
constante no anexo VII. 
 
14.4 - Todos os documentos passíveis de vencimento deverão conter seus prazos de validade. Para os 
documentos passíveis de vencimento, que eventualmente não contenham prazo de validade, será 
considerado, excepcionalmente, o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua expedição. 
 
14.5 - As certidões ou informações obtidas por meio eletrônico só terão validade após confirmadas pelo 
Órgão licitante, nos termos do art. 32, § 2º da Lei Licitatória e demais regulamentos. A empresa que inserir 
certidões tidas como falsas serão remetidas aos Ministérios Públicos respectivos para as providências 
legais cabíveis. 
14.6 - Ocorrendo dificuldade de acesso por meio eletrônico, a licitação prosseguirá na fase de habilitação, 



 

    

decidida esta, quando efetivada a comprovação da autenticidade do documento pelo sistema; 
14.7 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 
deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto neste Edital, o Pregoeiro considerará a Licitante 
inabilitada. 
14.8 - A Licitante será responsável por todas as informações fornecidas, sujeitando-se às penalidades legais 
caso essas informações venham a induzir o Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio a erro de julgamento. 
14.9 - É facultado ao Pregoeiro solicitar esclarecimentos, efetuar diligências ou adotar quaisquer outras 
providências tendentes a confirmar a capacidade técnica e/ou administrativa das Licitantes, sendo vedada, 
entretanto, a inclusão de documento/informação que originariamente deveria constar da 
proposta/documentação. 
14.10 - Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente 
qualquer restrição quanto à sua regularidade fiscal (alíneas c1, c2 e c3 do item 13.4), a fim de que possa ser 
aplicado o disposto do art. 43 da Lei Complementar 123/2006, alterada pelas Leis Complementares n° 
128/2008 e 147/2014.  
14.11 - Havendo restrição na regularidade fiscal (alíneas c1, c2 e c3 do item 13.4) da microempresa, 
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa, conforme o art. 43, §1° da Lei Complementar 123/06, alterada 
pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014; 
14.12 - A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará decadência do direito de 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura da ata ou revogar a licitação. 
 
15 - DA SESSÃO DO PREGÃO 
15.1 - A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste edital, 
sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a sua 
abertura. Após a abertura da sessão, não serão mais admitidos novos proponentes, e a licitação 
desenvolver-se-á conforme segue:  
15.2 – Recebimento da Declaração de habilitação e dos envelopes "Proposta” e “Documentos de 
Habilitação"; 
15.3 - Identificação e credenciamento de um representante por empresa, que deverá apresentar: 
15.3.1 - Carteira de identidade; 
15.3.2 - Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes 
para formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada, acompanhado de cópia 
autenticada do Estatuto ou do Contrato social ou do Ato Constitutivo, onde esteja expressa a 
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário. No caso de sócio da empresa, 
proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto Social ou Contrato Social em 
vigor, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura. 
15.3.3 - Os documentos de credenciamento passarão a compor o processo; 
15.4 - Abertura dos envelopes "proposta” e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 
15.5 - Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e 
classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido; 
15.6 - Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 
15.6.1 - Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço e todos os demais 
cujas propostas econômicas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço 
ofertado; 
15.6.2 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 15.6.1, participarão da 
rodada de lances verbais as empresas detentoras das três melhores propostas, quaisquer que tenham sido 
os preços oferecidos; 
15.7 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o Pregoeiro considerar necessário; 
15.7.1 – O licitante, após convocado pelo pregoeiro, terá que oferecer seu lance em no máximo 05 (cinco) 
minutos; 
15.7.2 – O PREGOEIRO, A SEU CRITÉRIO, PODERÁ PERMITIR AOS LICITANTES A UTILIZAÇÃO DE 
TELEFONE CELULAR PARA COMUNICAÇÃO COM TERCEIROS, SOMENTE NA FASE DE LANCES, 
PARA EVENTUAIS CONSULTAS COM RELAÇÃO AOS VALORES OFERTADOS; 



 

    

15.7.2.1 – NÃO SERÁ PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DO TELEFONE CELULAR EM OUTRAS FASES DA 
LICITAÇÃO (CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO E JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS). 
15.7.3 – O Pregoeiro, a seu critério, poderá permitir a comunicação dos licitantes com terceiros, através de 
telefone celular; 
15.7.4 - A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores ofertados, 
iniciando-se com a empresa detentora da proposta com o maior preço e finalizando com a licitante que 
ofereceu o menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. O primeiro lance verbal da 
sessão deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço. A cada nova rodada será efetivada a 
classificação momentânea das propostas, o qual definirá a seqüência dos lances seguintes; 
15.7.5 - O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem anterior, quando convocado 
pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para 
efeito de ordenação das propostas; 
15.8 - Ordenamento das empresas por menor preço; 
15.8.1-  Nesta licitação será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte (Art. 44 da Lei Complementar 123 de 14/12/2006).  
15.8.1.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor 
preço (§ 1º do Art. 44 da Lei Complementar 123 de 14/12/2006). 
15.8.1.2 Ocorrendo o empate, previsto no item 15.8.1 deste edital, proceder-se-á da seguinte forma (Art. 45 
da Lei Complementar 123 de 14/12/2006):  
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado;  
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do 
item 15.8.1.2 deste edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 
do item 15.8.1.2 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem no intervalo estabelecido no item 15.8.1.1 deste edital, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
15.8.1.3 -  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 15.8.1.2 deste edital, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
15.8.1.4 - O disposto no item 15.8.1.2 deste edital somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
15.8.1.5 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 
de preclusão. 
15.9 - Análise da proposta de menor preço, devendo o Pregoeiro decidir sua aceitabilidade de acordo com a 
compatibilidade com os preços de mercado. 
15.10 - Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o 
caso; 
15.11 - Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor preço, 
passando para a análise da subseqüente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não atenda 
às exigências editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido; 
15.11.1 – Na análise das condições de habilitação será considerado o disposto no item 15.9 deste edital. 
15.12 - Aclamação do licitante vencedor; 
15.13 - Vistas e rubricas, pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas 
participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de 
habilitação remanescentes; 
15.14 - Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver 
manifestação positiva nesse sentido; 
15.15 - Adjudicação do objeto ao vencedor; 
15.16 - Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 
representantes dos licitantes; 
15.17 - Devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes, que ficarão 
retidos até a emissão da autorização de fornecimento; 
15.18 - No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas 
todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do 
Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o 
prosseguimento dos trabalhos. 
 
16 - DO PREÇO FINAL 
16.1 – O preço final a ser praticado pela licitante no fornecimento dos produtos deste pregão será o de 



 

    

MAIOR INDICE o que por consequencia configurará MAIOR DESCONTO oferecido pela vencedora na fase 
de lances, registrado no histórico do pregão (lances/lote), assinado pelo pregoeiro e representante da 
licitante. 
 
17 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
17.1 – O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a entrega do veículo recuperado. 
17.2 – Para o pagamento dos serviços realizados a empresa deverá apresentar a nota fiscal vistada pelos 
técnicos da Prefeitura. 
17.3 – O valor da proposta vencedora permanecerá irreajustável. 
17.4  – Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 
17.5 - A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal 
(dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) 
atrelada ao seu CNPJ, conforme comprovação apresentada mediante declaração emitida e assinada pelo 
banco. 
17.6 - Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das 
despesas de tarifas bancarias das transações que ocorrerem. 
 
18 – DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS LICITADOS E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA. 
18.1 – Os serviços deverão ser executados em instalações adequadas sob responsabilidade total da 
CONTRATADA; 
18.2 – A Contratada deverá utilizar equipamento apropriado para a execução dos serviços; 
18.3 – A Contratada deverá utilizar pessoal técnico especializado na execução dos serviços contratados; 
18.4 – Os veículos, objeto deste Pregão, deverão ser entregues recuperados diretamente no Departamento 
de Frotas deste Município. 
18.5 – A CONTRATADA será responsável pelo transporte do veículo de Canoinhas até o local da execução 
dos serviços e devolução da mesma em Canoinhas. 
18.6 – A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato. 
18.7 – A CONTRATADA, obriga-se a indenizar a CONTRATANTE, em razão de qualquer ação judicial 
trabalhista ou cível relativa à execução dos serviços contratados em que a Administração Municipal for 
condenada. 
18.8 – A CONTRATADA deverá realizar o descarte dos resíduos gerados em função dos serviços 
executados, de acordo com as normas ambientais vigentes. 
18.9 – A CONTRATADA deverá indicar o endereço das instalações da empresa (oficina), a qual não poderá 
estar localizada a mais de 07 (sete) quilômetros da Sede da Prefeitura, bem como a relação do pessoal 
técnico qualificado para a realização do objeto deste Termo de Referência, facultando à Contratante a 
opção de fazer vistoria “in loco”das instalações. 
18.10 – Havendo alteração em qualquer um dos dados do item 19.9, a CONTRATADA terá o prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas para informar ao Município a alteração e encaminhar todos os dados 
atualizados. 
18.11 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, civis, fiscais e comerciais 
resultantes da execução dos serviços, assim como, responder por todos os ônus, referentes à prestação 
contratada, tais como fretes, impostos, seguros, taxas, enfim, todos os que incidirem direta ou indiretamente. 
18.12 – A contratada deverá nomear um representante para manter contato direto e constante com o 
preposto da contratante durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, indicando nome e forma de contato; 
18.13 – Eventuais infrações a qualquer legislação pelo descumprimento de tal norma, durante o tempo que 
o veículo estiver sob a sua guarda e responsabilidade, acarretará nas obrigações de pagar ou liquidar todos 
e quaisquer ônus, mesmo que a Contratante seja notificada para proceder ao pagamento; 
18.14 – Qualquer suspensão na execução dos serviços, mesmo que em caráter temporário, deverá ser 
comunicado de imediato, no prazo mínimo de 24hs (vinte e quatro horas), à CONTRATANTE; 
18.15 – Todos os veículos entregues para a manutenção deverão ser devolvidos, devidamente limpos e 
lavados (Lavagem Simples) sem ônus para a CONTRATANTE. 
18.16 – Os serviços deverão ser executados em pátio fechado, de responsabilidade da empresa 
CONTRATADA, a fim de que os veículos que estiverem em manutenção fiquem alojados em local coberto, 
limpo, de modo a oferecer segurança e proteção ao patrimônio público, deixando-os livres da ação da 
chuva, vento, poeira, granizo e demais intempéries. 
18.17 – A CONTRATADA será responsável pela guarda dos veículos que estiverem sob seus cuidados, 
responsabilizando-se integralmente também por todos os pertences, acessórios e objetos neles contidos, 
obrigando-se à reparação total da perda em caso de furto ou roubo, incêndio ou acidente, independente de 
culpa, não podendo transferir a terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para orçamento até 
a entrega deste ao Contratante.  



 

    

18.19 – A CONTRATADA deverá responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de 
qualquer natureza causados direta ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos 
aos bens do Município de Canoinhas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
objeto licitado. 
18.20 - A CONTRATADA deverá realizar o descarte dos resíduos de acordo com as normas ambientais 
vigentes. 
18.21 – Com exceção dos serviços de retífica de motores, a CONTRATADA não poderá subcontratar ou 
delegar a terceiros, no todo ou em parte em ambas as hipóteses, o restante dos serviços objeto desta 
licitação. 
 
19 – DO PRAZO DE GARANTIA: 
19.1 – Existem, basicamente, dois tipos de garantia que cobrem as mesmas espécies de defeitos: a legal e 
a contratual; 
19.2 – A garantia legal, estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), para consertos em 
oficinas, é de 90 dias. Ela é obrigatória, por isso ninguém pode dizer que determinado produto não tem 
garantia. O prestador do serviço deve garantir a qualidade do produto ou serviço que oferece. 
19.3 – A garantia contratual é aquela que segue as condições definidas em contrato pela montadora ou 
revendedora. 
19.4 – A garantia dos serviços de mão de obra, pelos serviços prestados, não poderá ser inferior a 06 (seis) 
meses ou 20.000 (vinte mil) quilômetros, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 
19.5 – Qualquer garantia só começa a contar a partir da data da emissão da nota fiscal, quando da entrega 
do produto ou finalização do serviço prestado. 
19.6 - O prazo para o início da prestação dos serviços cotados, deverá ser iniciado em até 8 (oito) horas 
úteis, a partir da Autorização de Fornecimento, conforme condições estabelecidas no Anexo I deste Edital; 
19.7 - A licitante vencedora do certame deverá apresentar, para assinatura do contrato, cópia da apólice de 
seguro das instalações, que contemple cobertura contra quaisquer acidentes, inclusive naturais, roubo e 
furto, assumindo ainda total responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados aos Órgãos da 
Prefeitura do Município de Canoinhas ou a terceiros, enquanto os veículos e/ou equipamentos estiverem 
sob sua guarda ou quando seus empregados ou prepostos estiverem conduzindo-os; 
 
20 - RECUSA DA CONTRATAÇÃO 
20.1 – Consideram-se motivos justificados para recusa da contratação: 
20.1.1 - A alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique as 
contratações decorrentes do registro; 
20.1.2 - A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
objeto da licitação. 
20.1.3 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, salvo se decorrente de procedimento 
fraudulento, devidamente comprovado; 
20.1.4 - A dissolução da sociedade ou o falecimento do fornecedor; 
 
20.2 – A Prefeitura, diante da recusa, apurará as razões do interessado no próprio processo que deu origem 
à contratação, de que poderá resultar a liberação do compromisso por ele assumido, ou a rejeição da 
recusa e aplicação das penalidades cabíveis, previstas neste edital, sem embargo de lhe ser franqueado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
20.3 – Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior que tenha o condão de motivar o atraso 
na entrega do objeto no prazo previsto neste Edital, deve (m), o (s) adjudicatário (s) submeter (em) os fatos, 
por escrito a Prefeitura, com as justificativas correspondentes, acompanhadas da comprovação devida, para 
análise e decisão, desde que dentro do prazo estabelecido para a entrega do material. 
 
21 – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 
21.1 – Logo após a assinatura do contrato, a Comissão responsável fará visita “in loco” das instalações da 
Contratada a fim de verificar se as informações prestadas nas declarações constantes dos itens 14.1 e 14.2 
são compatíveis com a disponibilidade de equipamento e pessoal para prestação do serviço, sendo que, se 
identificada qualquer divergência entre a situação real e as informações prestadas nas declarações, deverá 
a Comissão ceder o prazo máximo de 10 dias úteis para as devidas adequações. Findo este prazo, será 
realizada nova visita da Comissão às instalações da CONTRATADA, de modo que se for constatado que as 
recomendações não foram atendidas, será comunicado tal fato a Administração que, respeitado o direito ao 
contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA, determinará a rescisão do contrato e a consequente 
convocação das remanescentes do Pregão, observando expressamente a ordem de classificação na fase 
de lances.   
21.1 – Caberá também a Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Controle das Manutenções de 



 

    

Veículos Pesados, a seu critério, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da 
execução dos serviços e do Comportamento do Pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação 
desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados. 
21.2 – A CONTRATADA, aceitará integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e 
controle a serem adotados pela Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Controle das Manutenções 
de Veículos Pesados. 
21.3 – A existência e a atuação da fiscalização da Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Controle 
das Manutenções de Veículos Pesados em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva 
da CONTRATADA, no que concerne ao objeto contratado e as suas implicações, próximas ou remotas. 
21.4 – O serviço integrante do objeto deste Edital será fiscalizado e recebido de acordo com o disposto nos 
artigos 67, 68, 69, 73, e 76 da Lei 8.666/93. 
21.5 – Todo pessoal, ferramentas, equipamentos, bem como todos os encargos sobre a mão-de-obra, 
necessários para a realização dos Serviços deste Edital, correrão por conta da CONTRATADA. 
21.6 – Todo pessoal contratado para a realização do serviço, objeto deste Edital, deverá ser registrado em 
carteira pelo regime CLT, em nome da CONTRATADA. 
 
22. DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
22.1 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 
II do art. 65 da Lei Nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.  
22.2 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Nº 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 
licitatório.  
22.3 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, 
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela 
Secretaria de Administração para alteração, do preço da Ata.  
 
23. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO – AUMENTO E SUPRESSÃO 
23.1 - O contrato/ata pode ser alterado(a) nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, desde 
que haja interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas.  
23.2 - A empresa vencedora obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões até o limite de 50% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, que, a critério da 
Administração, se façam necessários, ou a supressão além desse limite, mediante acordo entre as partes, 
conforme disposto no 4°-I da Lei n° 13.979/2020.  
23.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neste item, exceto as 
supressões resultantes de acordo entre as partes. 
 
24. DAS PENALIDADES E MULTAS 
24.1 – A Contratada que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 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 licitar e contratar com o Município de 
Canoinhas e será descredenciado do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais; 
 
24.2 - Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, a empresa vencedora ficará sujeita, 
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução 
total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, 
às seguintes penalidades:  
 
a) advertência;  
a.1) A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e 
responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da empresa vencedora;  
a.2) A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar 
transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Administração, a critério da Administração, desde que não 
caiba a aplicação de sanção mais severa.  
 
b) Multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas 
seguintes hipóteses:  
b.1) 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor total da contratação, caso a CONTRATADA não inicie a 
prestação dos serviços/entrega dos produtos no prazo e demais condições avençadas, por dia de atraso 



 

    

injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 10° dia de atraso, os 
serviços/produtos poderão, a critério da Administração, não ser mais aceitos, configurando-se inexecução 
do contrato.  
b.2) 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, caso a prestação ou entrega seja realizada de forma 
incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, sobre o valor da contratação, por dia de 
irregularidade na prestação dos serviços/entrega dos produtos, limitada sua aplicação até o máximo de 10 
(dez) dias. Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos poderão, a critério da Administração, não ser 
mais aceitos, configurando-se inexecução do contrato.  
b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecução total do contrato.  
 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por 
prazo não superior a 02 (dois) anos, bem como, impedimento da participação da sancionada em 
procedimentos promovidos pela Administração, para as condutas a seguir discriminadas:  
c.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;  
c.2) não mantiver sua proposta;  
c.3) abandonar a execução do contrato;  
c.4) incorrer em inexecução contratual.  
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 
05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do artigo 87, IV, da Lei Federal 
nº 8.666/93, para as seguintes condutas:  
d.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;  
d.2) apresentar documento falso;  
d.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;  
d.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem de qualquer tipo;  
d.5) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;  
d.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  
d.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados, em especial infrações à ordem econômica;  
d.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.  
 
24.3 - Sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o 
contraditório e a ampla defesa á empresa vencedora.  
24.4 - As sanções previstas nos itens a, b.3 e c poderão ser aplicadas cumulativamente com as multas 
previstas nos incisos b.1 e b.2.  
24.5 - Quaisquer das penalidades aplicadas serão comunicadas ao Cadastro de Licitantes do Estado de 
Santa Catarina, para a devida averbação.  
24.6 - As sanções de natureza pecuniária serão descontadas das faturas emitidas pela licitante vencedora 
ou, se insuficiente, mediante execução direta, caso seja impossível a compensação com faturas vincendas.  
24.7 - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à conta do Município de 
Canoinhas.  
24.8 - A multa compensatória prevista na alínea b.3 desta cláusula tem por escopo ressarcir o Município de 
Canoinhas dos prejuízos, não eximindo a empresa vencedora do dever de integral indenização, caso a 
referida sanção pecuniária seja insuficiente à recomposição total do dano experimentado. 
 
25. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
25.1. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo: 
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte; 
b) falir ou dissolver-se; ou  
c) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato. 
 
26.  DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 
26.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório. 
26.2 – A impugnação será julgada na forma e no prazo previsto no art. 12 do Decreto 3.555/2000, que 
regulamenta a Licitação na modalidade Pregão, art. 9º V da Lei Estadual nº 6.474/2002 e art. 11º do 
Decreto Municipal nº 007/2005, devendo ser entregue no Setor Oficial de Protocolos desta Prefeitura, 
endereçado ao Pregoeiro.  



 

    

26.2.1 - Caso a licitante estiver impossibilitada de efetuar pessoalmente o protocolo no Setor Oficial de 
Protocolos da Prefeitura poderá encaminhar via Correios, endereçado ao Setor de Licitações da Prefeitura, 
que ao receber encaminhará ao setor de Protocolo para as providências, com carta de aviso de 
recebimento, afim de comprovar o envio da sua manifestação. 
26.2.2 - As impugnações também serão aceitas e recebidas até dois dias úteis antes da data fixada para o 
fim do recebimento das propostas quando enviadas através do sistema informatizado 1Doc, com acesso ao 
link: https://canoinhas.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5, devendo ser juntados todos os documentos que 
fundamentam tais impugnações. 
26.3 – A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na 
plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
26.4 – Qualquer licitante poderá recorrer dos atos praticado pelo Pregoeiro, cuja intenção deverá ser 
manifestada no final da sessão pública, sob pena de decadência do direito de recorrer. 
26.5 – A síntese das razões recursais deverá ser registrada na ata da sessão, cabendo ao Pregoeiro 
conceder o prazo de 03 (três)  dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais, desde logo, 
intimados a apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
26.6 – O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 
26.7 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
26.8 – Se não reconsiderar a sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à 
consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva e homologação do procedimento. 
26.9 – Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser endereçados ao Pregoeiro e protocolados 
no Setor Oficial de Protocolos desta Prefeitura.  
26.9.1 - Caso a licitante estiver impossibilitada de efetuar pessoalmente o protocolo no Setor Oficial de 
Protocolos da Prefeitura poderá encaminhar via Correios, endereçado ao Setor de Licitações da Prefeitura, 
que ao receber encaminhará ao setor de Protocolo para as providências, com carta de aviso de 
recebimento, a fim de comprovar o envio da sua manifestação. 
26.9.2 – Os memoriais dos recursos e contrarrazões também serão aceitos e recebidos quando enviados 
através do sistema informatizado 1Doc, com acesso ao link: 
https://canoinhas.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5, devendo ser juntados todos os documentos que 
fundamentam tais recursos. 
26.10 – Os autos permanecerão desde logo com vistas franqueada aos interessados no mesmo local 
indicado no item anterior. 
 
27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
27.1 – Quaisquer esclarecimentos adicionais e itens deste Edital por ventura duvidosos, poderão ser obtidos 
pelo fone (47) 3621-7705 ou (47) 3621-7756, até dois dias úteis antes da data marcada à reunião, destinada 
ao recebimento dos envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta Financeira”. 
27.2 – Não o fazendo neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e 
precisos para permitir a continuidade dos procedimentos e a apreciação das propostas, não cabendo aos 
licitantes direito a qualquer reclamação posterior. 
27.3 – O Pregoeiro poderá convocar servidores qualificados do Órgão, para oferecer suporte técnico e/ou 
jurídico às decisões da Comissão independente da equipe de apoio; 
27.4 – As irregularidades sanáveis que venham a surgir no edital, poderão ser admitidas nos termos do art. 
3º § 2º da Lei Estadual 6.474/2002. 
27.5 – As modificações ocorridas neste Edital, obedecerão ao disposto no parágrafo 4º, do Art.21, da Lei nº 
8.666/93. 
27.6 – Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, 
a apresentação de outros documentos ou informações complementares que o Pregoeiro porventura julgar 
necessário. 
27.7 – A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e 
seu Termo de Referência - Anexo I, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares que a 
regem. 
27.8 – É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo, em especial quanto à veracidade das declarações feitas ou 
apresentadas em razão do cumprimento das exigências deste Edital e seu Termo de Referência - Anexo I. 
27.9 – Os documentos da habilitação dos que forem excluídos do certame, ficarão em poder da Prefeitura. 
27.10 – Ao Prefeito de Canoinhas reserva-se o direito de revogar, anular, suspender ou adiar a presente 
licitação, por razões de interesse público ou por decorrência de fato superveniente comprovado, e anular no 
todo ou em parte, resguardando-se o direito de defesa no prazo de dois dias úteis, consoante prevê a Lei nº 
8.666/93, bem como, transferir a data de abertura, sem que isso caiba à licitante, direito a indenização, seja 
a que título for. 



 

    

27.11 - A Prefeitura poderá anular o certame, por vício de legalidade, ou revogá-lo, por motivo de 
conveniência e oportunidade em razão de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, consoante prevê a Lei nº 8.666/93. 
27.12 – Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final da sessão originária do 
pregão e o disposto nos itens 15.10 e 15.11, devendo o(s) convocado(s) apresentar (em) os documentos de 
habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da primeira reunião; 
27.13 – Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, com fundamento nas 
disposições da legislação em vigor. 
27.14 – Os atos relativos às repostas de impugnações e recursos, e resultado da licitação serão publicados 
no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catariana no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br. 
27.15 – Fica eleito o foro de Canoinhas – SC, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Licitação. 

 
 
 
 
 

Canoinhas/SC, 16 de Junho de 2020. 
 
 
 
 

 
 

____________________________                                              _________________________________ 
GILBERTO DOS PASSOS                                               ANTONIO AUGUSTO MARTINS WEINFURTER 
                 Prefeito                                                                                    Procurador Municipal 

 
 

 
 
 

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


 

    

ANEXO II 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2020 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 
 
À 
Prefeitura Municipal de Canoinhas    (Papel Timbrado da Empresa Licitante) 
  
 
Apresentamos, em uma via, nossa proposta de preços para o fornecimento do material discriminado no 
quadro abaixo, de acordo com o estabelecido no Anexo I do Edital de Pregão Presencial n° 64/2020. 

  

VEÍCULOS LEVES/MÉDIO 

TITULO 
COMPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA 
FORMA DE DESCONTO 

01 
Mão-de-obra (MO1)  Percentual (%)  00,00 
Peça original (PO1)  Percentual (%) 00,00 

 00,00 

 
 
Validade da Proposta: 
Prazo de Entrega: 
Garantia: 
 

RAZÃO SOCIAL:  
RUA: 
BAIRRO: 
CIDADE: 
ESTADO: 
CEP: 
CNPJ: 
FONE: 
E-mail: 
BANCO:   AGENCIA:    CONTA:  
REPRESENTANTE E CARGO:  
 
 
Local e data: 
 
 

____________________________________________________ 
NOME, CARGO E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DA EMPRESARAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 64/2020  
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada  (Endereço Completo) , declara, sob as penas da Lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores.  
Canoinhas 00 de xxxxxx de 2020. 
 

 ________Assinatura do responsável legal________ 
Nome do responsável legal 

                                                                            CPF 
================================================================== 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 64/2020  
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de 
Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 
observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.  
1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.  
Canoinhas 00 de xxxxxx de 2020. 
 

 ________Assinatura do responsável legal________ 
                                                                                     Nome do responsável legal                                                                          
=================================================================== 
ANEXO V – DECLARAÇÃO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 64/2020 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos nenhum sócio, ligado ao 
Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até 
o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do 
Município. 
Canoinhas 00 de xxxxxx de 2020. 

 ________Assinatura do responsável legal________ 
Nome do responsável legal 

=================================================================== 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 64/2020 
 
Declaro, nos termos do inciso VII do art. 4 da Lei nº 10.520/2002 c/c inciso IV do art. 3.º do Anexo I do Decreto 
Municipal nº 016/2015, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica .................................................., inscrita no CNPJ 
..........................................., estabelecida à Rua ........................., ....., por mim legalmente representada, possui 
/integralmente requisitos para habilitação no PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 64/2020, do Município de Canoinhas, 
não estando impedida de participar de licitações e de contratar com a administração pública em razões de penalidades, 
nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Canoinhas 00 de xxxxxx de 2020. 
 ________Assinatura do responsável legal________ 

Nome do responsável legal 
=================================================================== 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AO EDITAL 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 64/2020 
(Nome da Empresa), CNPJ Nº (000), sediada, (Endereço Completo), Declara para todos os fins de direito, que 
conhece as especificações do objeto e os termos constantes no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 64/2020 
da Prefeitura do Município de Canoinhas e seu(s) ANEXOS,  e que, concorda com todos os termos constantes no 
mesmo e ainda, que possui todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali 
contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.  
________________________________________  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
================================================================== 
 
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO – ART. 18, XI, LEI FEDERAL 13.898/2019 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 64/2020 
 
(Nome da Empresa), CNPJ Nº (000), sediada, (Endereço Completo), em atendimento à vedação disposta no Artigo 
18, XI, Lei Federal 13.898/2019, declara que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 
(Local e Data) 

________Assinatura do responsável legal________ 
Nome do responsável legal 



 

    

ANEXO XI 
 

ANEXO XI - DECLARAÇÃO TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI 123/2006. 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 64/2020        
  
 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) declara que, através de seu(s) 
responsável(is) legal(is) Sr.(s.) ___________________________________, que: 

01 - Quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, conforme 
previsto na Lei Complementar 123/2006. 

02 – Afirmamos que estamos enquadrados na condição (    ) ME/(    ) EPP, portanto 
temos, legalmente, o direito de participar da Licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei 
Complementar 123/2006. 

 
 

                                                   
............................................................................ 

Local e data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
ANEXO X 

MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  XXX 

 
Aos xx dias do mês de xxxxxxxxxx  do ano de 201x (xxxxxxx), compareceram, de um lado o(a) O  
MUNICÍPIO DE  CANOINHAS,  ESTADO  DE SANTA  CATARINA,  Pessoa  Jurídica  de Direito 
Público, inscrita no CNPJ Sob n.º  83.102.384/0001-80, com  sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - 
Centro, nesta  cidade  de Canoinhas-SC,  neste  ato  representada  por  seu  Prefeito,  Sr. Gilberto dos 
Passos, brasileiro, solteiro, radialista, residente  e domiciliado, à Rua Francisco de Paula Pereira, 
1605, Bairro Alto das Palmeiras, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 
e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final  assinado, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as 
empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. xxxx/20xx, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública, objetivando o(a) xxxxxxxx, em conformidade com as especificações constantes no Edital. 
 
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima 
especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 
8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº: XXX (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, 
termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Condições de Pagamento: xxxxxxxxxx 
 
Prazo de Entrega: xxxxxxxxx 
 
Local de Entrega: xxxxxxxxxxx 
 

 
 
 
 
 

ITENS ADJUDICADOS FORNECEDOR 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

___________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

xxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 


