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EDITAL DE CONVITE N° 06/2014 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N° 37/2014 

 
 
1  Preâmbulo 
 
1.1 ALDAIR ANTONIO RIGO, Prefeito Municipal de 
Paial, torna público para conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, cujo processamento e julgamento darão na forma da lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições 
do presente edital. 
 
1.2 O recebimento dos envelopes 01 – 
DOCUMENTAÇÃO e 02 – PROPOSTA, contendo, respectivamente a 
documentação de habilitação e a proposta de preço dos interessados, 
dar-se-á até às 08h45min do dia 01 de agosto de 2014, no setor de 
protocolo geral desta prefeitura, situada á Rua Goiás, 400, junto ao 
prédio da prefeitura municipal, cidade e município de Paial. 
 
1.3 O início da abertura do envelope 01 – 
DOCUMENTAÇÃO dar-se-á às 09h00min do dia 01 de agosto de 
2014, nas dependências da secretaria de administração, no mesmo 
endereço do protocolo. A abertura do envelope 02 – PROPOSTA, dos 
proponentes habilitados, dar-se-á em data fixada pela comissão depois 
de transcorridos os prazos recursais, na forma do artigo 109, e após a 
ciência das decisões aos participantes. 
 
2 - DO OBJETO: - A presente licitação tem por objeto a 
contratação de serviços e fornecimento de peças para recuperação do 
motor do caminhão placas LYU 8937 do município de Paial conforme 
relação de peças e serviços constantes no Anexo I deste edital. 
 

Parágrafo único: Os serviços deverão ser prestados com pessoal 
capacitado e as peças fornecidas deverão ser peças genuínas. 
 
3 DOS RECURSOS, FORMA DE PAGAMENTO, DA FORMA E 
LOCAL DE ENTREGA E DO REAJUSTE: 
 
3.1 DO PAGAMENTO – O pagamento do objeto do 
presente edital será efetuado em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas 
sendo a primeira com vencimento em até 10 dias após a realização dos 
serviços mediante a emissão da nota fiscal e a segunda parcela 30 
(trinta) dias após o pagamento da primeira parcela. 
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3.2 DOS RECURSOS - Os recursos para contratação do 
objeto do presente edital são recursos próprios do orçamento 2014 na 
seguinte dotação orçamentária: 
             

ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
Unidade: 02 – Transportes, Obras e Serviços Urbanos 
Projeto/Atividade: – 2.024 - Manutenção da Frota da Secretaria 

de Infraestrutura 
Elemento: (87) 3.3.90.00.00.00.0.0.0.00 – Aplicações Diretas 

 
3.3 - DA FORMA E LOCAL DE ENTREGA: os serviços deverão ser 
prestados na sede da licitante sendo que o transporte do veículo até o 
local e retorno ao município será por conta da contratada. 
                         
                                                                           
3.4 - DO REAJUSTE: Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto para 
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro conforme letra d, 
inciso ii do artigo 65 da lei 8.666/93. 
 
3.5 – DO PRAZO: Os Serviços de recuperação deverão ser executados 
em no máximo 15 (quinze) dias do recebimento da autorização de 
fornecimento/prestação dos serviços. 
 
4 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  
 
4.1 Para participar da licitação, o interessado deverá 
ser pessoa jurídica de direito privado; 
 
4.2 Não poderá participar da licitação o interessado que 
tiver falência ou concordata decretada, que estiver sendo penalizado 
com as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 ou que estiver 
descumprindo o inciso xxxiii do art. 7º da constituição federal. 
 
5 DA DOCUMENTAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO 
 
5.1 - Habilitação Jurídica: 
 
a) Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Declaração 
de Empresa Individual) atualizado ou que contenha todas as alterações 
ou ultima alteração de forma consolidada. 
b)  Cópia do cartão nacional de pessoa jurídica (CNPJ) onde 
conste o ramo de atividade da empresa compatível com o objeto do 
edital (venda de peças e manutenção de veículos/máquinas); 
c) Declaração de Atendimento à Legislação Trabalhista de 
Proteção à Criança e ao Adolescente, conforme modelo constante do 
Anexo “II”, nos termos do Inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 e em 
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cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal conforme modelo Anexo III; 
 
5.2 -  Regularidade Fiscal (Art. 29 Inc. III): 
   
a) Prova de Regularidade conjunta dos tributos federais 
através de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com 
Efeitos de Negativa emitida pela Secretaria Receita Federal e da Dívida 
Ativa da União Certidão emitida com base na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB no 3, de 02/05/2007l; 
 
b) Prova de Regularidade com os tributos estaduais através de 
Certidão emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda do domicílio do 
licitante; 
 
c) Prova de Regularidade com os tributos municipais através 
de Certidão emitida pela Fazenda Municipal do domicílio do licitante; 

 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
5.3 Regularidade Social (Art. 29 Inc. IV): 
 
a) Prova de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade 
Social – INSS; 
 
b) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS; 

 
5.4 Os documentos para a habilitação deverão ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia, neste caso, autenticada por 
tabelião competente ou servidor da administração, conforme 
preceituado no Artigo 32; 
 
5.5 No caso de serem apresentados documentos relativos à 
regularidade fiscal (art. 29) sem menção expressa do prazo de validade, 
serão automaticamente adotados o prazo de validade de 90 (noventa) 
dias consecutivos, contados a partir da data de sua emissão; 
 
5.6 Na Regularidade Fiscal e Social, somente serão admitidas 
certidões negativas de débito ou certidões positivas com efeitos de 
negativa; 
 
5.7 As certidões emitidas através de impressoras monocromáticas 
serão consideradas como documentos originais; 
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5.8 A Comissão poderá proceder à verificação, total ou por 
amostragem, da veracidade das certidões emitidas por meio da Rede 
Mundial de Computadores – Internet, nos respectivos sites de emissão; 
 
5.9 Amparada no princípio da Razoabilidade, a Comissão poderá 
declarar habilitada, empresa que tenha apresentado documentação de 
habilitação ou proposta, eivadas de simples omissões ou defeitos 
irrelevantes, desde que estes não comprometam ou confundam o 
julgamento objetivo que lhe é correlato; 
 
5.10 No caso de cotações efetuadas por filiais, as certidões constantes 
dos subitens b) e c) deverão obrigatoriamente ser expedidas pelo órgão 
competente na sede do domicílio da filial e não da matriz do licitante; 
 
 
6 DA PROPOSTA  
 
6.1 A proposta deverá ser apresentada em via única, assinada 
e identificada pelo respectivo proponente e elaborada através de 
formulário específico fornecido pela Prefeitura, facultando-se a 
elaboração desta em qualquer tipo de papel desde que contenha os 
seguintes itens: 
 
6.1.1 A identificação da empresa; 
6.1.2 Referência ao processo licitatório; 
6.1.3 Os itens propostos, identificando-se o 
item/produto, a descrição, marca e o modelo do produto, a quantidade 
cotada, o valor unitário e o valor total. 
 
6.2 Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de 
validade das propostas, o qual será contado a partir da data de sessão 
de abertura do envelope contendo a proposta. Na contagem do prazo 
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento. 
 
6.3 O licitante não poderá, em hipótese alguma, alterar as 
especificações dos itens do presente edital, sob pena de assumir o preço 
cotado para produto com as especificações constantes no presente 
edital. Caso verifique-se que as especificações de algum item divirjam 
das características existentes no mercado, o licitante não deverá 
proceder a sua cotação. 
 
6.4 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente 
nacional, com no máximo duas casas decimais à direita da vírgula, 
praticados no último dia previsto para a entrega da proposta, sem 
previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária. 
 
6.5 Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as 
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despesas, custos, encargos e tributos decorrentes da execução total do 
objeto desta licitação. 
 
7 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES CONTENDO A 
DOCUMENTAÇÃO E A PROPOSTA  
 
7.1 Os envelopes deverão ser apresentados, até o horário 
previsto no preâmbulo deste edital, subitem 1.2, acondicionados em 
envelope lacrado que conterá externamente: 
  
7.1.1 Identificação com no mínimo a razão social 
completa do proponente. 
 
7.1.2 Referência ao órgão e à licitação, da 
seguinte forma: 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL 
Processo de Licitação n° 37/2014 
Edital de CONVITE N° 06/2014 
01 - DOCUMENTAÇÃO 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL 
Processo de Licitação n° 37/2014 
Edital de CONVITE N° 06/2014 
02 - PROPOSTA 
 
7.2 A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o 
estabelecido no subitem 1.2 deste Edital, sendo aceita a remessa por 
via postal, com aviso de recebimento, desde que seja efetuada a entrega 
dos mesmos até o dia e horário indicados para protocolo. A prefeitura 
municipal de Paial e a comissão permanente de licitações não se 
responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se os 
envelopes não forem entregues em tempo hábil para protocolização 
dentro dos prazos estabelecidos nos subitem 1.2 deste edital, no setor 
de protocolo geral desta prefeitura. 
 
7.3 Caso o proponente encaminhe um representante para 
acompanhar o procedimento licitatório, deverá formalizar uma carta de 
credenciamento, conforme modelo sugestivo constante do anexo I deste 
edital, a qual deverá ser entregue à comissão permanente de licitações 
na data de abertura dos envelopes 01, ou através de procuração. 
 
7.4 Depois de protocolados, os envelopes somente serão 
devolvidos ao licitante até o horário previsto para entrega dos mesmos 
no subitem 1.2, mediante requerimento efetuado pelo representante 
legal da empresa ou procurador com firma reconhecida em cartório e 



 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAIAL 
Departamento de Licitações  

 
 

 

Rua Goiás nº 400, Centro, Paial – SC.   CEP 89.765-000 
Fone/Fax (49) 3451-0045 e-mail compras@paial.sc.gov.br 

 

cópia atualizada do ato constitutivo, na forma dos incisos II ao V do art. 
28. Depois de apreciado o requerimento, os envelopes serão devolvidos 
mediante assinatura de recibo de entrega. 
 
8 DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO E JULGAMENTO DA 
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
 
8.1 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO – Em consonância com o 
art. 43, o procedimento dar-se-á em sessão pública, segundo o seguinte 
rito: 
 
8.1.1 No local, data e horário estabelecido 
subitem 1.3 deste edital a comissão permanente de licitações, 
apresentará os envelopes entregues na forma dos subitens 1.2 e 7.2, 
dentro do prazo hábil previsto no primeiro; 
 
8.1.2 Uma vez iniciada a sessão de julgamento, 
será vedada a inclusão de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta e documentação, nos termos do 
art. 43, § 3º. 
 
8.1.3 O presidente da comissão permanente de 
licitações rubricará, externamente os envelopes 01 – documentação e 02 
– proposta, contendo respectivamente, a documentação para habilitação 
e a proposta, dará vistas dos mesmos aos demais membros da comissão 
e aos representantes dos licitantes presentes, para a mesma finalidade, 
após serão abertos, cujos documentos serão examinados e rubricados 
pelos membros da comissão e apresentados, para o mesmo fim, aos 
representantes dos proponentes (art. 43, § 2º); 
 
8.1.4 Os documentos serão julgados observando-
se o disposto no item 5 do presente edital, sendo automaticamente 
inabilitados os licitantes desconformes; 
 
8.1.5 A Comissão poderá promover diligências 
visando esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos 
termos do art. 43, § 3º do Estatuto das Licitações, destinadas a atestar 
a veracidade de certidões e documentos, denúncias contra licitantes 
que estão descumprindo alguma das hipóteses do item 4 do presente 
edital, buscar dispositivos legais e jurisprudências para fundamentar 
decisões e demais fatos supervenientes que surgirem.  
 
8.1.6 Na hipótese do item anterior, a comissão 
lavrará em ata circunstanciada o objeto da diligência, facultando-se a 
aplicação de efeito suspensivo aos trâmites do julgamento do certame, 
pelo tempo em que julgar necessário para a instrução, devendo dar 
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ciência aos licitantes dos resultados obtidos, bem como da retomada do 
julgamento; 
 
8.1.7 Serão considerados inabilitados os 
proponentes que não apresentarem os documentos exigidos nos 
subitens, 5.2 e 5.3 deste Edital, ou que apresentarem documentos 
falsos, adulterados, rasurados ou com prazo de validade vencido na 
data da abertura do envelope com a DOCUMENTAÇÃO, ou ainda os 
proponentes que apresentarem seus documentos de forma diversa da 
estabelecida nos subitens 5.4, 5.5, 5.6 e 5.10 deste Instrumento 
Convocatório; 
 
8.1.8 Depois de examinados os documentos de 
todos os licitantes, o Presidente da Comissão, abrirá espaço para os 
representantes dos licitantes proporem impugnações, que deverão ser 
redigidas por escrito, de forma legível e clara e entregues a comissão 
para apreciação, durante a sessão de julgamento, e passarão a fazer 
parte do processo. 
 
8.1.9 A Comissão julgará as impugnações, 
dependendo do grau de complexidade, imediatamente ou verificando a 
necessidade, procederá à diligência na forma do subitem 8.1.5. 
 
8.1.10 Não existindo impugnações ou após o 
julgamento destas, a comissão proferirá a sua decisão quanto à fase de 
habilitação, lavrando em ata circunstanciada, as possíveis inabilitações 
e as causas que as motivaram, bem como o julgamento de 
impugnações. 
 
8.1.11 Havendo licitantes inabilitados, abrir-se-á 
prazo de 2 (dois) dias úteis, nos termos do art. 109, I, “a”, para interpor 
recurso quanto a sua inabilitação. 
 
8.1.12 Esgotados os prazos para recursos ou após 
o julgamento destes, a comissão fixará a data para abertura das 
propostas dos licitantes habilitados; 
 
8.1.13 Caso todos os representantes dos licitantes, 
devidamente credenciados, estejam presentes e deneguem a 
apresentação de recursos ou no caso da não presença, tenha sido 
encaminhado Termo de Renúncia quanto à interposição de recursos, 
quanto à fase de habilitação, a comissão poderá dar prosseguimento ao 
embate, abrindo o envelope 02 – PROPOSTA. 
 
8.1.14 Os concorrentes inabilitados na fase de 
análise da documentação de habilitação terão seus envelopes contendo 
a proposta colocada à disposição para retirada, somente depois de 
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transcorridos os prazos para interposição de recurso ou após o 
julgamento destes, salvo haja desistência expressa do licitante 
inabilitado. ( Art. 43 Inc. II); 
 
8.1.15 Se todas as empresas forem inabilitadas, 
por insuficiência ou irregularidade na documentação solicitada para a 
habilitação, a Comissão Permanente de Licitações, poderá abrir prazo 
de até 8 (oito) dias úteis, para que sejam sanadas as irregularidades 
apontadas ou para apresentarem nova documentação, escoimadas das 
causas da inabilitação, sendo postergado, para nova data, o julgamento 
das propostas. (Art. 48 § 3º); 
 
8.2 DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
 
8.2.1 Abertos os envelopes que contêm as 
PROPOSTAS, das empresas habilitadas, a documentação que a compõe 
será examinada e rubricada pela comissão permanente de licitações e 
será, para a mesma finalidade, dado visto aos representantes dos 
licitantes; 
 
8.2.2 Serão desclassificadas as propostas que não 
estejam em conformidade com os requisitos do item 4; 
 
8.2.3 Serão automaticamente desclassificados os 
itens que apresentem preços globais ou unitário simbólicos, irrisórios 
ou incompatíveis com os valores de mercado, podendo dessa forma, 
comprometer a execução do objeto, exceto quando se referirem o 
material e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, conforme 
preceituado no parágrafo 3º do Artigo 44, e os cujo preço proposto seja 
manifestadamente superior ao praticado no mercado, nos termos do 
art. 40, X; 
 
8.2.4 No julgamento das propostas, a comissão 
permanente de licitações, considerará os critérios objetivos deste edital, 
e quando omissos, os da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores; 
 
8.2.5 É vedado a utilização de qualquer elemento, 
critério, ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado, que possa, ainda que 
indiretamente, elidir o princípio da igualdade e isonomia entre os 
licitantes; 
 
8.2.6 Não será considerada qualquer oferta de 
vantagem não prevista no Edital, especialmente, preços ou vantagens 
baseadas nas ofertas dos demais licitantes; 
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8.2.7 O julgamento das propostas será objetivo, 
devendo a comissão permanente de licitações, realizá-lo de 
conformidade com o tipo e modalidade de licitação, observando os 
critérios definidos no ato convocatório, atentando aos fatores, 
exclusivamente, nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição 
pelos licitantes e pelas autoridades competentes; 
 
8.2.8 Nesta Licitação, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL a classificação se dará pela ordem crescente dos preços 
propostos.  
 
8.2.9 Os itens apresentados com valor zero na 
proposta, automaticamente serão considerados como não cotados pelo 
licitante. 
 
8.2.10 No caso de absoluta igualdade entre duas 
ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no § 2º do art. 3º, 
a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio no ato da abertura 
das propostas, perante os licitantes participantes, sendo vedado outro 
procedimento, conforme preceituado no art. 45, no seu parágrafo 2º. 
 
8.2.11 As empresas não presentes, ou formalmente 
não representadas, na sessão de abertura e julgamento da proposta, 
estarão aceitando implicitamente, qualquer resultado proferido pela 
comissão permanente de licitações. 
 
9 DOS RECURSOS 
 
9.1  As empresas licitantes poderão interpor recursos às 
decisões proferidas pela comissão permanente de licitações, sendo 
acolhidas, somente aquelas que apresentadas tempestivamente em 
conformidade com as disposições do art. 109. 
 
9.2 Os recursos, quando recebidos e acatados, serão 
processados, com estrita observância aos procedimentos ditados pelo 
estatuto das licitações, em todas suas fases e instâncias, dando-se 
conhecimento e ampla defesa aos licitantes. 
 
9.3 Os recursos deverão ser redigidos por escrito, 
devidamente fundamentados e protocolados no Setor de Protocolo Geral 
desta Prefeitura, situada a Rua Goiás Nº400, junto ao Prédio da 
prefeitura municipal, cidade e município de Paial. 
 
10 DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
 
10.1 O prefeito municipal, à vista do resultado do julgamento 
da licitação, decorridos 2 (dois) dias úteis da data que o mesmo foi 
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proferido, não havendo interposição de recursos, homologará o 
resultado do presente certame licitatório. 
  
10.2 Será adjudicada à licitante classificada em primeiro lugar. 
 
10.3 Logo após a homologação da licitação, o proponente 
vencedor será notificado, para assinatura do contrato. 
 
10.4 Ocorrendo desatenção à notificação, a que se refere o item 
anterior, no prazo nela estipulado, o Prefeito Municipal convocará os 
licitantes remanescentes, segundo a ordem de classificação, para que o 
façam nas mesmas condições e prazo do licitante vencedor, nos termos 
do art. 64, § 2º, se não preferir à outra licitação. 
 
10.5 Na hipótese da convocação dos licitantes remanescentes, 
restando infrutífera a negociação, revogar-se-á a licitação. 
 
11 DA CONTRATAÇÃO E FATURAMENTO: 
 
11.1 DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1.1 - A assinatura do contrato de execução do objeto ocorrerá no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação do 
resultado deste embate licitatório, junto à secretaria de administração e 
finanças do município, na prefeitura municipal de Paial - SC. 
 
11.1.2 - O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, se no 
seu transcurso, houver requerimento fundamentado e justificado, do 
proponente vencedor e ser aceito pela administração municipal. 
 
11.1.3 - É parte integrante deste Edital, a minuta do contrato que será 
firmado com a proponente vencedor, o qual dispõe de outras normas e 
obrigações inerentes a esta licitação, além dos demais documentos 
citados neste edital. 
 
11.2 DO FATURAMENTO 
 
11.2.1 O faturamento dar-se-á em nome do 
Município de Paial, conforme emissão de autorização de compra. 
 
12 DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
12.1 A recusa injustificada do adjudicatário em entregar o 
objeto, conforme o prazo estabelecido na notificação, e/ou o 
descumprimento das normas editalícias, sujeitará a aplicação, isolada 
ou conjuntamente, das seguintes penalidades ao adjudicatário: 
12.1.1 Advertência; 
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12.1.2 Multa de 10.000 (dez mil) VRMS – valor de 
referência municipal, 
12.1.3 Suspensão temporária de participação em 
licitações e impedimento de contratar com a Administração por um 
período de 2 (dois) anos; 
12.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 
 
13 DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
13.1 A inexecução total ou parcial das normas decorrentes 
desta licitação ensejará sua rescisão administrativa, nas hipóteses 
previstas nos arts. 77 e 78 da lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, 
com as conseqüências previstas no art. 80 da referida lei, sem que caiba 
à empresa contratada direito a qualquer indenização.  
 
13.2 A inocorrência do contratado, nas hipóteses previstas no 
art. 96 da lei 8.666/93, sem prejuízo às penalidades previstas neste, 
ensejará a rescisão administrativa do contrato, com as conseqüências 
previstas no art. 80 da referida lei, sem que caiba à empresa contratada 
direito a qualquer indenização. 
 
13.3 A rescisão contratual poderá ser: 
 
13.3.1 Determinada por ato unilateral da 
administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do art. 
78. 
 
13.3.2 Amigável, mediante autorização da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde 
que demonstrada conveniência para a administração. 
 
13.3.3 Judicial, nos termos da legislação. 
 
13.4 A aplicação das penalidades previstas no Item 13, não 
eximirá o contratado da restituição aos cofres públicos dos danos 
causados à administração pública em face à inexecução total ou parcial 
do objeto.  
 
14 – DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

14.1 Conforme preceitua a lei federal 123/2006; as empresas 
classificadas como micro empresas (ME) e empresas de pequeno porte 
(EPPs) terão preferência para contratação junto à administração pública 
conforme art. 45 a 47 da referida lei em caso de empate. 
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14.2 Para ter direito aos benefícios da Lei Complementar 123/2006 a 
Empresa devera apresentar juntamente com o credenciamento do 
representante cópia ou certidão autenticada que a Empresa é micro 
empresa ou EPP (Empresa de Pequeno Porte). 
 
15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 O Local e horário para a retirada do Edital e para 
esclarecimentos e informações aos interessados poderá ser obtido junto 
à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no Prédio da 
Prefeitura Municipal, sita à na Rua Goiás nº400, telefone (049) 3451-
0045, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min horas, 
em dias considerados úteis. 
 
15.2 Os dispositivos legais citados ao longo do presente edital, 
compreendidos por artigos, parágrafos, incisos e alíneas, e cuja lei não 
esta sendo expressamente citada, referem-se ao estatuto das licitações – 
lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
15.3 O Prefeito Municipal reserva o direito de anular ou revogar 
a presente licitação, nos casos previstos em Lei e por conveniências 
administrativas, técnicas ou financeiras, sem que com isso caiba aos 
proponentes o direito de indenização ou reclamação de qualquer 
natureza. 
 
15.4 Os casos omissos ou não regulados pelo presente edital 
serão discutidos, analisados e encontrarão solução à luz das 
disposições constantes do estatuto das licitações. 
 
15.5 A prefeitura municipal de Paial reserva-se o direito de 
anular ou revogar a presente licitação, nos termos do art. 49. 
 
15.6 Informações fornecidas verbalmente por elementos 
pertencentes à prefeitura do município de Paial não serão consideradas 
como motivos para impugnações. 
 
15.7 A participação na presente licitação implica no 
conhecimento e na aceitação plena deste edital e suas condições. 
 
15.8 O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou 
litígios pertinentes ao objeto da presente licitação é o da Comarca de Itá 
- SC, excluído qualquer outro. 
 
15.9 A contagem dos prazos para fins do presente edital, dar-
se-ão excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de término, 
considerando-se os dias de expediente da prefeitura municipal de Paial. 
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15.10 Na elaboração do edital, observou-se o disposto no art. 37, 
XXI da constituição federal e art. 3º da Lei 8.666/93, e nas exigências 
para habilitação, aplicou-se o disposto nos arts. 27 ao 30 da lei 
8.666/93, observando-se ainda, o disposto art. 62 do decreto-lei 147, 
de 03/02/1967, no art. 95, § 2º, “c” da lei 8.212/91, no art. 27, “a” da 
lei 8.036/90. 
 
15.11 Impugnações ao edital deverão ser efetuadas 
tempestivamente em consonância com o disposto no art. 41, §§ 1º e 2º, 
redigidas por escrito, devidamente fundamentadas e protocoladas no 
Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, situada Rua Goiás 400, junto 
ao prédio da prefeitura municipal, cidade e Município de Paial. 

 
16 DOS ANEXOS DO EDITAL 
 
16.1 Integram o presente edital, dele fazendo parte como se 
transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

I. Relação de Peças e serviços; 
II. Declaração de atendimento a Legislação do Menor e 

Adolescente; 
III. Minuta de Contrato. 
IV. Modelo de termo de renuncia do prazo de recurso – fase de 

habilitação; 
V. Modelo de termo de renuncia do prazo de recurso – proposta de 

preços. 
 

Prefeitura Municipal de Paial - SC, 23 de julho de 2014. 
 
 

ALDAIR ANTONIO RIGO 
Prefeito Municipal  
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Anexo I – Relação de Peças e Serviços 

Descrição dos serviços 
Qtde 

Preço unitário 
(R$) 

Valor total  
(R$) 

MANDRILHAR MANCAIS –BLOCO 1   
TROCAR BUCHA DE COMANDO 1   
ALINHAR BIELAS 6   
RETIFICAR BUCHAS DE BIELA 6   
ESMERILHAR SEDES DE VÁLVULA 12   
MONTAR CABEÇOTE P/ VÁLVULAS 12   
PLAINAR CABEÇOTE INDIVIDUAL 6   
RETIFICAR SEDES DE VÁLVULA 12   
TROCAR GUIAS DE VÁLVULA 12   
TROCA DE SEDES DE VÁLVULA 12   

Descrição das peças 
Qtde 

Preço Unitário 
(R$) 

Valor total 
(R$) 

ADITIVO DE RADIADOR 8   
ANEL ENCOSTO MWM 1   
BOMBA D ÁGUA MWM 1   
BOMBA DE ÓLEO MWM 1   
BRONZINA BIELA MWM 6   
BRONZINA MANCAL MWM 7   
BUCHA DE BIELA 6   
BUCHA DE COMANDO MWM 1   
CALÇO CAMISA MWM 6   
COLMEIA RADIADOR 1   
COXIM MOTOR TRASEIRO MWM 2   
EMBREAGEM VISCOSA MWM 1   
FILTRO DE AR MWM 1   
FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1   
FILTRO DE LUBRIFICANTE MWM 1   
GUIA DE VÁLVULA MWM 6   
GUIA DE VÁLVULA X-10 6   
JOGO DE JUNTA MWM 1   
KIT CILINDRO X 10 6   
KIT REPARO REGULAGEM BOMBA 
INJETORA 

1   

MANGUEIRA 1   
MANGUEIRA CANO D’ÁGUA 1   
ÓLEO MOTOR LUBRIFICANTE 20   
PISTA RETENTOR DIANTEIRO MWM 1   
RESPIRO MOTOR 1   
RETENTOR VÁLVULA MWM 12   
SEDE VÁLVULA MWM X10 6   
SEDE VÁLVULA ESC MWM X 10 6   
SELO MOTOR MWM 8   
SILICONE PRETO  1   
TINTA CINZA 1   
TUCHO DE VÁLVULA MWM 12   
VÁLVULA ADMINSSÃO MWM 6   
VÁLVULA ALIVIO ÓLEO MWM 1   
VÁLVULA DE ESCAPE MWM 6   
VÁLVULA TERMOSTÁTICA MWM 2   
VARETA VÁLVULA MWM 2   
TOTAL DE PEÇAS    
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PLAINAR BLOCO 1   
REBAIXAR ASSENTO CAMISA 6   
LIMPEZA DE MOTOR COMPLETO 1   
MÃO DE OBRA MOTOR COMPLETO 1   
MÃO DE OBRA TIRAR E COLOCAR 1   
PINTAR DE MOTOR 1   
TROCAR COLMEIA RADIADOR 1   
MÃO DE OBRA BOMBA INJETORA 1   
MÃO DE OBRA BICO INJETOR 6   
BALANCEAR PLATOR 1   
BALANCEAR VIRABREQUIM 1   
BALANCEAR VOLANTE MOTOR 1   
PLAINAR VOLANTE MOTOR 1   
POLIR EIXO COMANDO DE VÁLVULAS 1   
POLIR VIRA BREQUIM 1   
TESTE MAGNA FLUX 1   
TOTAL DE SERVIÇOS    

 
 

Forma de Julgamento: Menor preço global dos itens; 
 

Validade da Proposta: 60 Dias; 



 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAIAL 
Departamento de Licitações  

 
 

 

Rua Goiás nº 400, Centro, Paial – SC.   CEP 89.765-000 
Fone/Fax (49) 3451-0045 e-mail compras@paial.sc.gov.br 

 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
 
 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

Ref.: PROCESSO DE LICITAÇÃO 37/2014 
 
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob 
o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr.(a) _________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz (   ). 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 
 
 
 

Local, ______ de ____________________ de 2014. 
 
 
 
 
 

(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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TERMO DE CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO  DE N°............ 
 
 Pelo presente termo de contrato que entre si fazem a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL - SC empresa de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob o n° 01.614.376.0001-59, com sede à rua 
Goiás 400 centro, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu titular neste ato 
representada por sua titular Sr. Aldair Antonio Rigo, prefeito 
municipal de Paial-SC domiciliada no município de Paial - SC, inscrito 
no CPF/CIC sob o nº, e a Empresa ....................., com nome de fantasia 
denominada de ........................., Empresa de Direito Privado, Inscrita 
no C.G.C. sob n° .........................., com sede à Rua ................., ..........., 
Cidade e Município de .................., doravante denominada 
simplesmente de CONTRATADA, representada neste ato pelo seu sócio 
gerente o Senhor ..........................., portador da carteira de identidade 
n° ....................., CPF sob o n° ............... e perante as testemunhas 
abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi 
autorizado pelo Processo Licitatório nº  37/2014, Convite de n° 
06/2014 que se regerá nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
atendida as Cláusulas e condições que anunciam   a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Presente contrato tem por 
objeto serviços e fornecimento de peças para recuperação do Motor do 
Caminhão Placas LYU 8937 do Município de Paial conforme relação de 
peças e serviços constantes dos anexos deste edital. 
 

Parágrafo Primeiro: Os serviços deverão ser prestados com 
pessoal capacitado e as peças fornecidas deverão ser peças genuínas de 
fábrica. 

 
Paragrafo Segundo: Integram este contrato todas as partes do 

Processo de Licitação 37/2014 que a este deu origem. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, 
DO REAJUSTE E DA VIGÊNCIA –  O valor pela prestação dos serviços 
e aquisição de peças é de R$............... (...................) cujo valor será 
pago pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em duas parcelas iguais 
sendo a primeira em até 10 dias da prestação dos serviços, mediante 
nota fiscal e a segunda parcela 30 dias após o pagamento da primeira 
parcela. 
 
I – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Para a efetuação do pagamento deverá a CONTRATADA: 
 
1 – Até o 1º dia útil subseqüente à entrega do objeto enviar à tesouraria 
municipal, a 1ª via da nota fiscal. 
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 2 - Constar na nota fiscal o número do contrato; 
 
 3 – Atender o disposto no artigo 71, combinado com o artigo 55, 
XIII, da Lei n° 8.666/1993, através da atualização permanente do 
cadastro municipal de fornecedores. 
 
Parágrafo único. O não cumprimento de um dos itens constante do 
presente inciso acima acarretará o sobrestamento do(s) pagamento(s), 
até que sejam solucionadas as pendências apontadas. 
 
II – DO REAJUSTE 
 
Os preços poderão ser reajustados mediante a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro conforme letra d, Inciso ii do artigo 65 da lei 
8.666/93. 
 
III – DA VIGÊNCIA 
 
O presente contrato terá vigência até o termino do serviço e garantia 
pelos serviços prestados do objeto licitado, o qual será até dia 31 de 
dezembro de 2.014. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS E DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA – Os recursos financeiros para o pagamento do objeto 
do presente Contrato será oriunda de recursos próprios do orçamento 
vigente na seguinte dotação orçamentária: 

ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
Unidade: 02 – Transportes, Obras e Serviços Urbanos 
Projeto/Atividade: – 2.024 - Manutenção da frota da Secretaria de 

Infraestrutura 
Elemento: (87) 3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE – 
Caberá a CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento do 
objeto do presente contrato, de acordo com o estabelecido na cláusula 
segunda. 
 
Comunicar qualquer defeito ou problema encontrado durante a 
utilização do veículo; 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES  DA CONTRATADA  
 
I – A CONTRATADA, obriga-se a fornecer o objeto do presente contrato 
de acordo com a proposta apresentada no procedimento licitatório 
citado ao preâmbulo a qual, como todos os documentos da Licitação e 
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especificados pelo CONTRATANTE, que passa a fazer parte integrante 
do presente contrato, independente de transcrição. 
 
II – A contratada obriga-se a entregar o objeto do presente nas 
condições previstas nos parágrafos primeiro e segundo do presente 
termo de contrato.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES – Pela inexecução total ou 
parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar ao 
CONTRATADO, as seguintes penalidades: 
 
a) Advertência 
b) Suspensão ao direito de licitar com a administração 
pelo prazo de 2 (dois) anos. 
c) Declaração de idoneidade, com fulcro no capítulo IV, 
seção II, da lei n° 8666/93 e lei 10.520/2002, e,  
d) Multa  
 
I - A penalidade de advertência será aplicada em caso de infrações 
cometidas que prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que 
venham a causar dano ao CONTRATANTE ou a terceiros. 
 
II - As multas serão as seguintes: 
 
a) 0,5% (meio por cento), sobre o valor da fatura, por inobservância 
de quaisquer das responsabilidades arroladas na cláusula quarta, deste 
instrumento. 
b) 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, no caso de 
desistência de fornecimento. 
 . 
III - A penalidade de suspensão temporária de participar em licitações e 
impedimento de contratar com a administração serão aplicadas nos 
seguintes casos: 
   
a) Fizer declaração falsa; 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 
c) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Falhar ou fraudar na execução do contrato, injustificadamente; 
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
g) Fornecer produtos em desconformidade com o especificado; 
h) Não substituir, no prazo estipulado, os produtos recusados pelo 
contratante. 
i) Descumprir prazos e condições previstas neste instrumento. 
 
IV – a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
com a administração pública será aplicado nos casos em que o 
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CONTRATANTE, após análise dos fatos, constatarem que a contratada 
praticou falta grave. 
 
§ 1° A cobrança da multa prevista no inciso II, alínea “a”, será 
descontada quando da apresentação da nota fiscal e, a prevista na 
alínea “b”, por intermédio de notificação de cobrança sendo a 
CONTRATADA obrigada a fazer o recolhimento aos cofres públicos, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de cobrança judicial. 
 
§ 2º A punição definida no inciso III será por até 5 (cinco) anos ou 
enquanto perdurar os motivos de sua punição. 
 
§ 3º A punição definida no inciso IV será por até 2 (dois) anos, ou 
enquanto perdurar os motivos determinantes da punição, ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
§ 4º As penalidades poderão ser aplicadas isoladamente ou 
cumulativamente, nos termos do art. 87 da lei nº. 8.666/93 e art. 7º, da 
lei n. 10.520/02. 
 
§ 5º Na aplicação dessas penalidades serão admitidos os recursos 
previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
§ 6° Além das penalidades acima citadas a CONTRATADA ficará sujeita 
ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores do 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO – O presente contrato poderá ser 
rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 78 e 
seguinte da lei federal 8.666/93 e alterações posteriores vigentes. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA reconhece os direitos do 
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 
77 da lei n° 8.666/93 e alterações posteriores vigentes. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO – A alteração de qualquer das 
disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará se tomada 
expressamente em instrumento aditivo, que ao presente passará a fazer 
parte integrante. 
 
CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – O presente 
contrato rege-se pelas disposições expressas na lei federal n° 8.666/93 
de 21 de junho de 1.993 e demais alterações posteriores vigentes e 
pelos preceitos do direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os 
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princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito 
privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS – Todos os encargos 
sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que 
venha a ser devidos em decorrência do presente correrão por conta da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO – 
Este contrato esta vinculado ao certame licitatório citado ao preâmbulo 
deste e a proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS – Os casos 
omissos serão resolvidos à luz da lei federal 8.666/93 de 21 de junho de 
1.993 e alterações posteriores vigentes, recorrendo-se a analogia, aos 
costumes e aos princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO – Fica eleito o foro da 
comarca de Itá, estado de Santa Catarina, como competente para 
dirimir questões oriundas do presente contrato. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus 
assessores, em 4 (quatro) vias iguais e de mesmo teor e rubricadas para 
todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas. 
 

Paial - SC,.......... de ....... de 2014. 
 

Prefeitura Municipal Paial 
Prefeito Municipal - Contratante 

...................................... 
 
 
Contratada 
TESTEMUNHAS 
 
_________________________________ 
Nome; 
CPF: 
 
_________________________________ 
Nome; 
CPF: 
 
 
–––––––––––––––––––––––– 
ASSESSORIA JURIDICA 
OAB: 
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ANEXO IV 

TERMO DE RENÚNCIA DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
Ref.: PROCESSO DE LICITAÇÃO N 037/2014 
CARTA CONVITE N 006/2014 
 
 
 

TERMO DE RENÚNCIA 
(Lei Federal nº 8666/93, art. 43, III) 

 
 

A empresa abaixo assinada, participante do Convite nº 006/2014 
– Processo de Licitação 037/2014, por seu representante legal, declara 
na forma e sob as penas da Lei Federal nº 8666/93, obrigando a 
empresa que respectivamente representa que não pretende recorrer da 
decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou os 
documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, 
expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e 
concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento 
licitatório, passando-se à abertura do envelope de proposta das 
licitantes habilitadas. 

 
 
 

__________________, _____de _________________de _________. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
(Carimbo e Assinatura) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA  
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ANEXO V 
 

TERMO DE RENÚNCIA – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
Ref.: PROCESSO DE LICITAÇÃO 037/2014 
CARTA CONVITE 006/2014 
 
 

TERMO DE RENÚNCIA 
(Lei Federal nº 8666/93, art. 43, III) 

 
 

A empresa abaixo assinada, participante do Convite nº 006/2014 
– Processo de Licitação 037/2014, por seu representante legal, declara 
na forma e sob as penas da Lei Federal nº 8666/93, obrigando a 
empresa que respectivamente representa que não pretende recorrer da 
decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou as propostas 
de preços, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e 
ao prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do 
procedimento licitatório. 

 
 
 

__________________, _____de _________________de _________. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
(Carimbo e Assinatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 


