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EDITAL DE LICITAÇÃO  Nº. 172/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
EXCLUSIVO PARA MEI’s, ME’s   e  EPP’s 

 
O Município de Araranguá, com sede administrativa na Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, 
centro, informa que realizará licitação na modalidade Pregão para REGISTRO DE PREÇOS, 
sendo o critério de julgamento das propostas o MAIOR ÍNDICE DE DESCONTO NO 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA POR LOTE, para contratação de empresa(s)  
especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da 
frota de veículos do  Corpo de Bombeiros  Militar de Araranguá, com fornecimento de peças e 
mão de obra. 
Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Complementar nº. 123/2006 o Decreto Municipal nº. 2.676/2005 de 19 de Maio de 2005 e 
demais legislações aplicáveis. 
Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem: 
 
• Recebimento do envelope de proposta e do envelope de habilitação: 
o das  13h30min  do dia 17 de Dezembro de 2020 até às 14h15min do dia 30    de 
Dezembro de 2020. 
o Limite para impugnação ao edital: Só será aceito, pedido de Impugnação 
que for Protocolado presencialmente no Serviço de Protocolo Central da 
Prefeitura de Araranguá. 
o 17h30 do dia  28  de Dezembro  de 2020. 
o Início da Sessão Pública do pregão: 
o  15h30min do dia  30 de Dezembro  de 2020. 
 
As dúvidas pertinentes à presente licitação serão esclarecidas pelo Departamento de 
Licitações, nos seguintes endereços: 
• Telefone: 48 3521-0929 
• E-mail: licitacao1@ararangua.sc.gov.br 
• Endereço: Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, centro. 
 
I - OBJETO 
1.1 REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa(s) especializada(s) para 
eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota  do  Corpo de 
Bombeiros Militar e da Polícia Civil, com fornecimento de peças e mão de obra. 
II - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
2.1  As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta dos recursos 
orçamentários previsto no orçamento vigente, sendo que a cada contratação de acordo com a 
necessidade de consumo  será efetuado o devido empenhamento no item orçamentário 
especifico. 
III - PARTICIPAÇÃO 
3.1 – Poderão participar desta licitação, os interessados  que se enquadrem na condição de 
microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte, Lei Complementar 
123/2016 e Lei Complementar 147/2014, legalmente constituídas e que satisfaçam as 
condições estabelecidas neste Edital. 
3.2 – A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 
incluindo alterações e Lei Complementar 147/2015, por licitante que não se enquadra na 
definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando-o à 
aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado, sendo observado 
o contraditório e a ampla defesa. 
3.3 – Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão 
da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada via cartório competente, ou 
por servidor do Departamento de Licitações, à vistas dos originais. 
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3.4 - Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar 
reclamações ou recursos e assinar as Atas os representantes das licitantes credenciados, o 
Presidente  e membros da Comissão Permanente de Licitação. 
3.5 - Apresentem os documentos de habilitação e da proposta, em envelopes, distintos que 
passamos a chamar de envelope nº 1, ou envelope da" DOCUMENTAÇÃO" e o envelope  nº 2,  
ou envelope da "PROPOSTA DE PREÇOS” no local, data e horário indicados neste edital. 
3.6 - Que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou cumprindo 
pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido aplicadas, por 
força da lei nº 8.666/93. 
IV - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
4.1 As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até dois dias úteis antes 
da data fixada para o fim do recebimento das propostas, no Serviço de Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal, na Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, centro, Araranguá. 
4.2 Caberá à Autoridade Competente decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias após o 
limite de envio de impugnações. 
4.3 Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das 
seguintes providências: 
a) Anulação ou revogação do edital; 
b) Alteração e republicação do edital, reabertura do prazo de envio de propostas, alteração 
da data da sessão pública do pregão; 
c) Alteração no edital e manutenção do prazo de envio de propostas e da data da sessão 
pública do pregão, nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a 
formulação das propostas. 
V - PROPOSTA 
5.1 A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, até o horário e data definido no 
preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
seguintes dizeres: 
Envelope nº 1 – Proposta 
Prefeitura Municipal de Araranguá 
Pregão Presencial – Licitação nº. 172/2020 
 
5.2 A proposta deverá ser apresentada em papel redigida em língua portuguesa, salvo quanto 
às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 
licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
5.3 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
a) nome do proponente, endereço completo, telefone, CNPJ e inscrição estadual e/ou 
municipal; 
b) número da  Licitação; 
c) Índice de desconto com no máximo 3 (três) casas decimais e o percentual de desconto 
com no máximo 2 (duas) casas decimais para todas as peças e mão de obra, devendo estar 
nele incluídas todas as despesas, tais como: frete, tributos, seguro,etc.... 
d) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias. 
e) Não serão aceitas propostas alternativas de percentual de desconto oferecidas pelo 
mesmo licitante. 
f) Em caso de divergência entre o percentual unitário e total de cada item, será 
considerado o MAIOR percentual. 
g) No caso de omissões puramente formais em Propostas, inclusive quanto ao seu prazo 
de validade, serão considerados aqueles previstos no Edital.  
h) A proposta deverá ser apresentada conforme modelo constante no anexo VII e deverá 
conter o percentual de desconto, com no máximo 2 (duas) casas decimais, a ser concedido 
sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadoras, com a opção de utilizar o 
software de orçamento eletrônico Cilia, Audatex, Orion ou outro similar ou superior. 
5.4 O índice de desconto (ID) dos lotes será expresso em numeral, com no máximo 03 (três) 
casas decimais.  
VI - HABILITAÇÃO 
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6.1 Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado, até o 
horário e data definidos no preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa, além do nome 
da proponente, os seguintes dizeres: 
Envelope nº 2 – Habilitação 
Prefeitura Municipal de Araranguá 
Pregão Presencial – Licitação nº. 172/2020 
 
6.2 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  
6.3 O envelope deverá conter os seguintes documentos: 
6.4 Quanto à qualificação jurídica: 
a) registro comercial, no caso de empresa individual (dispensável em caso de 
apresentação deste documento para o credenciamento do proponente durante a sessão 
pública); 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais (dispensável em caso de apresentação 
deste documento para o credenciamento do proponente durante a sessão pública); 
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem 
(dispensável em caso de apresentação deste documento para o credenciamento do 
proponente durante a sessão pública); 
d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, quando a atividade assim o exigir. 
6.5 Quanto à regularidade fiscal e trabalhista: 
a) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais (administrado pela Secretaria da Receita Federal); 
b) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 
(F.G.T.S.) (emitida pela Caixa Econômica Federal); 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de Certidão (CND) 
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio ou sede do licitante. 
d) Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio ou sede do licitante. 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos, perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT. (instituída pela Lei 
Federal nº. 2440/2011), retirada no site: http://www.tst.jus.br/certidao. 
6.6 Quanto a capacidade técnica: 
         a)  Apresentação de comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente ao 
objeto deste edital, por meio de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, de notória idoneidade. 
      a1) O atestado deverá conter a identificação do signatário, ser apresentado em papel 
timbrado da empresa ou órgão declarante, claramente identificado a razão social e o CNPJ do 
licitante. 
       b)  Declaração de que  os serviços prestados terão no mínimo 90 (noventa) dias de 
garantia. 
       c) Declaração de que as peças terão garantia mínima de 90 (noventa) dias. Caso o 
fabricante ou montadora ofereça garantia maior esta deverá permanecer. 
       d)  Declaração  que atende as disposições contidas nas resoluções CONAMA nº.362, de 
23/06/2015, nº 416, de 30/09/2009, nº 340, de 25/09/2003 e resolução CONSEMA nº 14, de 
14/12/2012. 
       e)  Declaração de que possui seguro de pátio.  
       f) Apresentar documento de conformidade ambiental emitido pelo  IMA (Instituto de Meio 
Ambiente de Santa Catarina) ou órgão  municipal habilitado (LAO/Autorização Ambiental ou 
outro). 
       g)  Declaração expressa do licitante de que a oficina está instalada em um raio de, no 
máximo, 10 Km (dez quilômetros) contados a  partir do quartel do Corpo de Bombeiros Militar 
em Araranguá para a vencedora dos lotes 1,2 e 3 e localizada a um raio máximo de 10 Km 
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(dez quilômetros) contados a partir das Delegacias de Policia de Araranguá (DIC,CPP, 
CPCAMI, 1ª. DP  e DRP) para a vencedora do lote n.4. Caso a empresa tenha sua oficina 
localizada fora do raio estipulado, a despesa com o transporte dos veículos ficará as suas 
expensas.  
6.7 Declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre nem menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, 
emitida pela  Delegacia Regional do Trabalho ou  pelo próprio licitante; conforme o                
Anexo IV -  Declaração que não Emprega Menores. 
6.8 - Declaração De Inexistência De Fatos Supervenientes Impeditivos Da Qualificação, 
conforme: Anexo V. 
6.9 - Os documentos anteriormente especificados deverão estar em plena vigência na data da 
abertura dos envelopes de habilitação.  No caso de documento que não tenha a sua validade 
expressa, será considerado válido até 90 (noventa) dias a contar da data de sua expedição. 
VII - SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 
7.1 No horário e data definidos no preâmbulo do edital, o pregoeiro fará a abertura da sessão 
pública do pregão, procedendo aos seguintes atos, em seqüência: 
Credenciamento 
7.2 Fazer Credencial conforme: Anexo II – Modelo de Credenciamento. 
7.2.1 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo identificar-se 
exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 
7.2.2  Para o licitante que for participar do processo licitatório através de remessa postal, deve 
apresentar esta documentação que o  credencie  em envelope separado, identificando-o da 
seguinte forma:  
Documentos para Credenciamento 
Licitação nº.  172/2020 
Nome completo da licitante: 
7.3 Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os 
representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão credenciar-se e 
apresentar certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução 
Normativa DNRC nº 103/2007, e declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º 
da Lei Complementar nº 123/206, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das 
hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
7.4 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
7.5 Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do proponente, 
porém o mesmo ficará impedido de participar da etapa de lances ou manifestar intenção de 
recurso. 
7.6 Depois de encerrada a etapa de credenciamento, não serão aceitos novos representantes 
dos proponentes na sessão pública, salvo na condição de ouvintes, sem poderes para efetuar 
lances ou manifestar intenção de recurso. 
Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 
7.7 – Fazer Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação conforme Anexo III deste 
Edital. 
7.8 As microempresas e empresas de pequeno porte estão dispensadas de apresentar a 
declaração prevista no item 7.7, desde que, cumprido o disposto no item 7.3 deste edital, 
apresentem declaração de que cumprem os requisitos de habilitação, exceto quanto à 
regularidade fiscal, os quais serão cumpridos para fins de assinatura do contrato, caso seja 
declarada vencedora do certame. 
Análise preliminar de aceitabilidade das propostas 
7.9 O pregoeiro procederá à abertura das propostas e fará a análise quanto à compatibilidade 
do objeto ofertado em relação ao especificado no edital e quanto ao preço inexequível, 
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baixando diligências caso sejam necessárias, e procederá à classificação das propostas para a 
etapa de lances. 
Seleção das propostas para a etapa de lances 
7.10 O pregoeiro selecionará as propostas para a etapa de lances obedecendo aos seguintes 
critérios: 
7.11 Primeiro critério: Classificará a proposta de MAIOR INDICE  DE DESCONTO DE PEÇAS 
E MÃO DE OBRA POR LOTE dentre aquelas regularizadas que contenham valores sucessivos 
e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus 
autores participem dos lances verbais; 
7.12 Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas selecionadas no critério 
anterior, serão ainda selecionadas as menores propostas, até o limite de três, para a etapa de 
lances. 
Etapa de lances orais 
7.13 Tendo sido credenciado e a proposta selecionada, poderão os autores manifestar lances 
orais. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
7.14 Serão ordenadas as propostas em ordem crescente de preços e será verificada a 
conformidade da proposta de MAIOR INDICE DE DESCONTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA 
POR LOTE com as demais exigências constantes deste edital, depois de encerrada a etapa 
competitiva. 
7.15 Será  declarado vencedor da licitação se constatadas as condições exigidas neste edital. 
Se  a proposta de MAIOR INDICE DE DESCONTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA POR LOTE 
não atender as condições fixadas  neste edital, o Pregoeiro examinará a proposta  
subsequente ,verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na 
ordem  de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 
às exigências   deste edital. 
7.16 O percentual de desconto ofertado (%) para os lotes 1 e 2 multiplicar-se-á com a 
distribuição de pesos percentuais abaixo discriminados: 
a) 75% (setenta e cinco por cento)  para as peças e; 
b) 25% (vinte e cinco por cento)  para a mão de obra. 
Utilizando-se a fórmula abaixo, calcular-se-á os índices, sendo então considerado o melhor 
índice de desconto ofertado para os lotes: 
Veículos leves: ID = (%  MO1 x 0,25) + (%PE1 x 0,75) 
Veículos  pesados: ID = (% MO2 x 0,25)  + (%PE2 X 0,75) 
Onde: 
%MO1=Percentual de desconto em serviços/mão de obra ofertados para veículos leves; 
%MO2=Percentual de desconto em serviços/mão de obra ofertados para veículos pesados; 
%PE1=Percentual de desconto em peças ofertado para veículos leves; 
%PE2=Percentual de desconto em peças ofertado para veículos pesados; 
7.17  O percentual de desconto ofertado (%) para o lote 2  multiplicar-se-á com a distribuição 
de pesos percentuais abaixo discriminados: 
a) 60% (sessenta por cento)  para as peças e; 
b) 40% (quarenta por cento)  para a mão de obra. 
Utilizando-se a fórmula abaixo, calcular-se-á os índices, sendo então considerado o melhor 
índice de desconto ofertado para os lotes: 
Equipamentos: ID = (%  MO1 x 0,40) + (%PE1 x 0,60) 
Onde: 
%MO1=Percentual de desconto em serviços/mão de obra ofertados para equipamentos 
%PE1=Percentual de desconto em peças ofertado para equipamentos; 
7.18 Foi Suprimido 
7.19 Os lances observarão o acréscimo mínimo de 1% (um por cento) nas peças e também na 
mão de obra em relação ao último lance ofertado (INDICE DE DESCONTO). 
7.20 Nos lances ofertados, os descontos unitários não poderão ser iguais ou inferiores àqueles  
constantes da proposta escrita 
7.21    Para fins de desempate proceder-se-á sorteio. 
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7.22 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à obtenção 
de proposta mais vantajosa ao interesse público. 
7.23 Após a negociação, exitosa ou não, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, 
decidindo motivadamente a respeito. 
Habilitação 
7.24 O pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação do licitante que 
tenha ofertado o menor lance para o item. 
7.25 Os documentos serão rubricados pelo pregoeiro e pela equipe de apoio e serão anexados 
ao processo da licitação. 
7.26 Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o proponente 
será inabilitado, procedendo o pregoeiro à habilitação do segundo proponente classificado, e 
assim sucessivamente em caso de inabilitação dos proponentes. 
7.27 A regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 
exigida para efeito de assinatura do contrato. 
7.27.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 
que este apresente alguma restrição. 
7.27.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, a 
microempresa ou empresa de pequeno porte poderá requerer a suspensão da sessão pelo 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para 
regularização dos documentos relativos à regularidade fiscal. 
7.27.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará em 
decadência do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
8666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
Recurso 
7.28 Habilitado o proponente, o pregoeiro solicitará aos demais credenciados se desejam 
manifestar interesse em interpor recurso. 
7.29 Havendo interesse, o proponente deverá manifestar motivadamente sua intenção de 
interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao Pregoeiro deliberar sobre 
o aceite do recurso. 
7.30 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 
que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 
7.31 O proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo 
Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias para a apresentação do recurso, limitado às 
razões apresentadas durante a sessão pública, o qual deverá ser protocolado no Serviço de 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Araranguá, dirigido à Autoridade Competente. Os 
demais proponentes ficam desde logo intimados para apresentar as contra-razões no prazo de 
03 (três) a contar do término do prazo do recorrente. A Autoridade Competente manifestará sua 
decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
7.32 Encerrado o prazo para manifestação de recurso o Pregoeiro declarará encerrada a 
sessão pública do pregão. 
VIII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
8.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes 
quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará sobre a adjudicação do objeto licitado. 
8.2 No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após decisão do 
recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado. 
8.3 A Autoridade Competente homologará o resultado da licitação, convocando o vencedor a 
assinar o Contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
8.4 O Município de Araranguá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não mantiver as condições de habilitação ou se recusar 
injustificadamente a assinar o Contrato, retomará a Sessão Pública e convidará os demais 
proponentes classificados na ordem determinada após a etapa de lances, dando continuidade 
aos procedimentos da sessão pública, adjudicação e homologação. 
8.5 Homologada a licitação será celebrada ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, que firmará o 
compromisso  para futura contratação entre as  partes, com validade de 12 (doze)  meses, a 
partir da data de sua assinatura. 
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IX –  DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / DA CONTRATAÇÃO 
9.1. Após a autoridade competente homologar o resultado da licitação, o adjudicatário será 
convocado para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias consecutivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao 
Município de Araranguá.  
9.2. O licitante vencedor por item deverá manter durante o prazo de vigência da Ata de 
Registro de Preços, todas as condições de habilitação que lhe foram exigidas nesta licitação.  
9.3 .A recusa injustificada do licitante 1º colocado em atender o disposto no item 9.1., dentro do 
prazo estabelecido, sujeitará, o licitante à aplicação da penalidade de suspensão temporária 
pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos.  
9.4. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em 
igualdade de condições, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº. 
8.666/93 e alterações. 
9.5. A contratação com o fornecedor registrado, após a indicação pelo órgão gerenciador, do 
registro de preços, será formalizada por intermédio de emissão de instrumento contratual, nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme 
disposto no art. 62 da Lei nº. 8.666/93.  
 
X – DAS ALTERAÇÕES E VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
10.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 
contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993.  
10.1.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores.  
10.2. O fornecedor poderá ter seu registro cancelado, de acordo com disposto no Decreto 
Municipal 3414/2007 
10.3. O prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura 
 
XI- PRAZO E CONDIÇÕES PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO E/OU 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
11.1 O proponente vencedor deverá retirar a nota de empenho e/ou autorização de 
fornecimento/serviços junto a Ata, dentro do prazo  de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir do 
comunicado expedido pelo Departamento de Licitações da Prefeitura. 
11.2 Fica designado como local de retirada da nota de empenho e/ou autorização de 
fornecimento/serviços  o Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Araranguá. 
11.3 O prazo concedido para retirada da nota de empenho e/ou autorização de 
fornecimento/serviços, com a Ata, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Prefeitura. 
11.4 Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 64 da Lei Federal nº 8666/93, poderá a 
Administração, quando o convocado não aceitar ou não retirar  a nota de empenho, no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto 
aos preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81 da 
legislação citada. 
XII - ENTREGA E PAGAMENTO 
12.1 Os produtos/serviços contratados serão entregues em conformidade com o disposto no 
anexo I (termo de referência) deste edital. 
12.2 A entrega do objeto deste edital será feita no local indicado na autorização de 
fornecimento expedida pelo gestor do contrato, cabendo ao responsável pelo recebimento 
conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento, para efeito de posterior verificação da conformidade 
do mesmo com as exigências do Edital. A entrega será efetivada no prazo estipulado na  
Autorização de Fornecimento - AF. 
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12.3 A Comissão disporá do prazo de 10 (dez) dias para conferir o objeto e realizar o 
pagamento, caso aceito, ou notificar a Contratada, no caso de não aceitação. 
12.4 Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pela Contratada no 
prazo de 10 (dez) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa e demais cominações previstas em 
Lei e neste Edital. 
12.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada perante a Administração  
Municipal,  ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se 
a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
12.6 O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias corridos, a 
contar do dia da execução do serviço com a respectiva nota fiscal, emitida no mínimo em 2 
(duas) vias, com o mesmo CNPJ e Razão Social apresentados para a habilitação e proposta, 
desde que  comprovada a regularidade da situação fiscal do licitante. 
12.7 Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será 
devolvida à licitante para as devidas correções. 
12.8 Para as empresas, cujos produtos e serviços estejam enquadrados nos códigos da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, descritos no Anexo único dos 
Protocolos ICMS 42 de 03/07/2009 e ICMS 82  de 26/03/2010, que estabelece a 
obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição a Nota 
Fiscal,modelo 1 ou 1-A, estas deverão se adequar ao disposto nos referidos protocolos. 
12.9 Em nenhuma hipótese serão autorizadas despesas sem a competente previsão 
orçamentária.  
XIII - PENALIDADES 
13.1 Quem, convocado 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 Araranguá pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das seguintes multas: 
a) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, se já assinado, ou 
estimado do contrato, se não assinado, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, 
observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias; 
b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, se já assinado, ou estimado do 
contrato, se não assinado, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo; 
13.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados 
dos pagamentos devidos pelo Município de Araranguá. 
13.3 Da aplicação das penas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
13.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será 
dirigido a autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.  
XIV - DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 Os envelopes de habilitação não abertos estarão disponíveis no Departamento de 
Licitação para retirada por seus respectivos proponentes, no prazo de trinta dias após a 
assinatura do contrato decorrente da licitação. Caso não sejam retirados no prazo anterior, 
serão inutilizados. 
14.2 Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação ou 
proposta relativa ao presente pregão. 
14.3 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
14.4 O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio. 
14.5 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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14.6 No interesse do Município de Araranguá, sem que caiba às participantes qualquer recurso 
ou indenização, poderá a licitação ter: 
a) adiada sua abertura; 
b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 
14.7 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes 
o Foro da cidade de Comarca de Araranguá, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
14.8 Havendo divergência nas informações entre o Edital e  o Termo  de Referência 
prevalecerá o descrito no Edital. 
14.9 Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital 
poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitações e Contratos 0XX48 3521 0929 ou 
3521 0911, nos dias úteis, em horário comercial. 
14.10 - Faz parte deste Edital: 
a) Anexo I – Termo de Referencia e Especificações. 
b) Anexo II – Modelo de Credenciamento 
c) Anexo III - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 
d) Anexo IV -  Declaração que não Emprega Menores 
e) Anexo V - Declaração De Inexistência De Fatos Supervenientes Impeditivos Da 
Qualificação 
f) Anexo VI – Minuta – Ata de Registro de Preços 
g) Anexo VII – Modelo de Proposta 
 
Araranguá, SC, 09 de Dezembro  de 2020. 
 
 
 
 

Mariano Mazzuco Neto 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

Marcio Alessandro Farias 
Pregoeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 
1 -  OBJETO 
 1.1 A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a contratação de 
empresa(s) especializada(s) para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos 
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e equipamentos oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – Araranguá, 
com o fornecimento de peças e mão de obra necessários à execução dos serviços, pelo 
período de 12 (doze) meses e de acordo com as especificações e condições estabelecidas 
neste termo de referência. 
 1.2 As peças e acessórios, bem como os serviços deverão atender às exigências de 
qualidade, observadas os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle 
de qualidade industrial - ABNT, INMETRO - atentando-se o proponente, principalmente para as 
prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
2 – JUSTIFICATIVA 
 2.1 A contratação pretendida tem por finalidade atender as demandas operacionais, 
concernente à frota de veículos e equipamentos do Corpo de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina – Araranguá, mantendo-os em perfeitas condições de uso, trafegabilidade, 
rendimento e segurança, assegurando que estes veículos e equipamentos, estejam à 
disposição dos serviços a qualquer tempo que forem demandados, e com isso, garantir a 
eficiência e eficácia na qualidade da prestação dos serviços públicos à comunidade. 
 2.2 A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência e 
seus Anexos, tendo como critério de julgamento, o menor preço aferido pela oferta de desconto 
sobre tabela referencial de preços, justifica-se por ser a única medida econômica e 
operacionalmente viável. 
 2.3 A empresa, para formular sua proposta de preços (desconto), poderá  optar entre as 
tabelas Cilia, Audatex, Orion ou por tabela emitida pelo respectivo fabricante do veículo que 
tiver as peças ou acessórios substituídos ou outra similar ou superior. 
 
 2.4 Os sistemas Cilia, Audatex e Orion são softwares de orçamentação eletrônica 
destinada à reparação automotiva e contém um banco de dados com preços de peças de 
diversas marcas e modelos de veículos, incluindo também o tempo de reparo estimado para 
cada tipo de troca de peça e serviço a ser realizado. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA  DO AGRUPAMENTO DE ITENS 
 
 3.1. A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência e 
seus Anexos, sendo agrupados os serviços e peças, justifica-se pela necessidade de preservar 
a integridade qualitativa do objeto, uma vez que vários fornecedores para um único serviço 
poderão implicar descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, 
até mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo 
unitário. Some-se a isso, a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e 
eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos serviços, o que fica sobremaneira, 
dificultado quando se trata de diversos prestadores de serviços. 
 
 3.2. O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 
8.666/93, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de 
reduzir o caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da 
contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária em um 
processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a 
contento as necessidades da Administração Pública. 
      
 
4. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS LOCAIS 
 
 4.1 O objeto desta licitação refere-se a uma estimativa de utilização dos serviços, a 
serem aplicadas durante 12 (doze) meses; assim, não poderão ser executados em uma única 
parcela, devendo haver execuções parciais, de forma a atender as quantidades estipuladas 
nos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão solicitante. 
 
 4.2 A Contratada deverá prestar os serviços solicitados, em estrita conformidade com 
disposições e especificações do edital da licitação, proposta de preços apresentada. 
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 4.3 Os serviços, especificados no termo de referência, deverão ser prestados em 
estabelecimento próprio da contratada, a qual no ato da assinatura da ata, deverá ter estrutura 
e todos os equipamentos necessários à perfeita execução, inclusive, pátio adequado para 
possíveis manobras de veículos. 
 
 4.3.1 Qualquer serviço que a contratada não possui em seu estabelecimento, a mesma 
poderá terceirizar, porém, somente após autorização prévia do responsável do Órgão 
solicitante. A responsabilidade pelo trabalho prestada por terceiros continua sendo da empresa 
vencedora. 
 
 4.4 O Local de execução dos serviços será a oficina do licitante vencedor, em local 
diverso desde que com a aceitação do órgão contratante, ou em casos de emergência, no local 
onde se encontra o veículo impossibilitado de deslocamento. 
 
 4.5 Como condição de operação imediata e tendo em vista a celeridade na realização 
dos serviços objeto deste Edital, a empresa vencedora deverá dispor, no momento da 
assinatura da Ata de Registro de Preço, das instalações físicas devidamente regulamentadas 
frente à legislação pertinente (municipal, estadual e federal) e devidamente equipado com 
computadores, linhas telefônicas, máquinas, ferramentas, pessoal, estrutura predial e territorial, 
e outros pertinentes ao serviço, uma vez que os veículos são de uso ininterrupto em diversas 
atividades administrativas. 
 
4.6 Após a assinatura da ata o Município designará equipe para vistoria as instalações da 
empresa vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento da exigência referente à comprovação 
das condições estabelecida neste edital. 
 
 
5. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS 
 
 
Lote 1 - VEÍCULOS PESADOS – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC - ARARANGUÁ 
 
Especificação/veículo Ano/Modelo Prefixo de frota Placa 
Volvo VM 330 2016/2016 ABTR-121 QIH 8472 
Volvo VM 330 6x4 2018/2019 AT-54 QJQ 9014 
Mercedes-Benz Sprinter CDI AMB 2017/2018 ASU-449 QIQ 9209 
Mercedes-Benz Sprinter CDI AMB 2015/2016 ASU-418 QHE 3896 
Renault Master AMB Rontan 2006/2006 ASU-150 MDA 0287 
Peugeot Boxer F350L 23S 2010/2011 ASU-237 MIG 0959 
MERCEDES / ATEGO 2013 ABTR-58 MLS 3182 
Mercedes-Benz Sprinter CDI AMB 2014 ASU-358 MML 5835 
VW / EURO 3 WORKER 2011 AT-43 MIK 3417 
FORD – CARGO 1721 2002/2002 ABTR-22 MCM 1945 
Mercedes-Benz Sprinter CDI AMB 2015/2015 ASU-418 QHE 3896 
VW / 14.220 1997/1998 ABTR-02 MAQ 0401 
Mercedes-Benz Sprinter CDI AMB 2015/2016 ASU-425 QHQ 4098 
Mercedes-Benz Sprinter CDI AMB 2019/2019 ASU-305 RDZ1G42 
Observação: A relação de veículos e equipamentos pode vir ser alterada, com acréscimo ou 
exclusão de objetos, de acordo com a necessidade do Corpo de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina - Araranguá. 
 
Lote 2 - EQUIPAMENTOS – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC - ARARANGUÁ 
 
Especificação/equipamento Ano/Modelo Prefixo de frota Placa 
REBOQUE FREE HOBBY 2009/2009 RQ58 MGM 4616 
REBOQUE PERÂMIDE 2009/2009 RQE32 MII 9114 
REBOQUE BVISTA 2013/2013 RQ95 MLJ 4301 
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REBOQUE RODALIVRE 2014/2014 RQ223 MLW 5652 
REBOQUE PITSPORT 2011/2011 RQ222 MMA 5862 
REBOQUE BVISTA 2013/2013 RQ109 MMB 6491 
REBOQUE BVISTA 2014/2014 RQ129 OKF 8344 
REBOQUE PIRAMIDE 2014/2014 RQ143 OKG 3305 
REBOQUE BVISTA 2014/2014 RQ151 QHA 5205 
FOURTRAX TRX 420 FM HONDA 2010/2010 AQE07 EQ-0038 
FOURTRAX TRX 420 FM HONDA 2012/2012 AQE44 EQ-0978 
FOURTRAX TRX 420 FM HONDA 2013/2014 AQE21 EQ-1361 
VX CRUISER YAMAHA 2012/2012 JET JAGUARUNA EQ-1045 
VX SPORT YAMAHA 2013/2013 JET MOREIA I EQ-1445 
SEE DOO JTI 130 2009/2009 JET GAIVOTA EQ-0312 
Observação: A relação de veículos e equipamentos pode vir ser alterada, com acréscimo ou 
exclusão de objetos, de acordo com a necessidade do Corpo de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina – Araranguá. 
 
6. DOS VALORES 
  
 6.1 O valor limite a ser contratado para o Lote 01 é de R$ 60.000.00 (sessenta mil 
reais). Desse valor R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) são para peças e R$ 15.000,00 
(quinze mil reais) são para mão de obra. 
 
 6.2 O valor limite a ser contratado para o Lote 02 é de R$ 40.000.00 (quarenta mil 
reais). Desse valor R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) são para peças e R$ 16.000,00 
(dezesseis mil reais) são para mão de obra. 
 
  
 6.3 Os valores acima foram estipulados com base nos gastos em manutenção de 
viaturas nos últimos anos. 
 
7. VALORES REFERENCIAS DE MERCADO 
 
 7.1 O valor referência do custo da hora trabalhada (valor da mão de obra/hora):  
 
 7.2 O valor referência do custo de peças é baseado nas tabelas das montadoras, com a 
opção de utilizar software de orçamento eletrônico Cilia, Audatex, Orion ou outro similar ou 
superior. 
 
8. PREÇO 
 
 8.1 Para a cobrança das peças, será utilizado o maior desconto da empresa vencedora 
do certame, de acordo com cada tipo de peça (genuína/originais e paralelos). 
 
 8.2 O valor a ser pago pelo serviço será calculado da seguinte forma: O número de 
horas conforme Tempo Padrão das montadoras à execução da manutenção multiplicado pelo 
valor da hora estimado menos o percentual de desconto ofertado no certame. 
 
 8.3 Eventuais descontos promocionais que a empresa vencedora contratada estiver 
oferecendo deverá ser concedido e indicado na ocasião do orçamento, ressaltando que o valor 
deverá ser igual ou inferior a aquele concedido pelo desconto do certame. 
 
9. ORÇAMENTOS 
 
 9.1 Todos os serviços deverão ser precedidos de orçamento numerado o qual deverá 
ser encaminhado ao fiscal do contrato, podendo o mesmo aprová-lo ou não na sua totalidade 
ou parcialmente. 
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 9.2 O prazo máximo para elaboração do orçamento é de 48 horas, contadas a partir da 
entrada do veículo na oficina contratada. 
 
 9.3 Deverá ser emitido um orçamento para cada veículo, devendo constar neste: 
• Placa, marca e modelo do veículo; 
Quilometragem do hodrômetro e nível de combustível do veículo; 
Número de horas para execução dos serviços, bem como se estas estão em conformidade com 
o tempo padrão de mão de obra da respectiva montadora/fabricante ou dos sistemas Cilia, 
Audatex, Orion ou outro similar ou superior (tabela de tempo de execução dos serviços); 
Valor da hora com desconto ofertado no certame; 
Quantidade e preço das peças (valor normal e com desconto licitado); 
Resumo dos serviços que serão realizados; 
Tempo de garantia das peças e serviços. 
 
 9.4 Os orçamentos deverão observar os prazos máximos e preços máximos previstos 
nas tabelas das fabricantes/montadoras ou dos sistemas Cilia, Audatex, Orion ou outro similar 
ou superior; 
 
 9.5 Caso seja aprovado o orçamento, a empresa vencedora, receberá a autorização de 
serviço via e-mail. 
 
 9.6 Caso seja rejeitado totalmente o orçamento, o veículo será retirado do 
estacionamento da empresa contratada, sem que seja cobrado qualquer custo pelo orçamento 
ou pela estadia do veículo no seu pátio. 
 
 9.7 A existência de orçamentos oficiais é condição vital para a execução contratual, os 
quais serão permanentemente controlados/analisados, onde se avaliará os preços estão com 
os devidos descontos, e se os tempos praticados são os estabelecidos na Tabela Tempária 
para manutenção de veículos das fabricantes/montadoras ou dos sistemas Cilia, Audatex, 
Orion ou outro similar ou superior, aceitas as exceções previstas neste edital, conforme o caso. 
 
 9.8 Quando houver a necessidade de aplicação de peças, e as mesmas 
comprovadamente, não constarem na tabela das fabricantes ou dos sistemas utilizados, terão 
os seus valores regulados pelos preços de mercado, cabendo à comprovação por orçamento 
oficial do fornecedor. 
 
 9.9 Os orçamentos prévios elaborados pela empresa vencedora da licitação, conforme 
descrito acima, deve ser entregue anexados as notas fiscais originais compondo assim o 
processo da despesa junto ao Departamento de Compras da Prefeitura. 
 
 9.10 As aquisições cuja base de preço seja a tabela da montadora/fabricante ou 
sistemas eletrônicos nacionalmente reconhecidos (Audatex, Cilia, Orion ou similar da mesma 
confiabilidade) somente serão aceitas se comprovado pela Administração que os orçamentos 
foram elaborados a partir destes sistemas, com a devida identificação/timbre no próprio 
orçamento. 
 
10. SERVIÇOS 
 
 10.1. Os serviços constantes do objeto em tela serão: 
• Serviços mecânicos (sistema de freios e roda; de direção mecânica, hidráulica e 
elétrica; de suspensão e eixo (dianteira e traseira); de escapamento; de juntas e retentores do 
motor e transmissão; embreagem; correias em geral; retifica de motor); 
Serviços de funilaria, pintura e plotagem; 
Serviços de equipamento elétrico e eletrônico; 
Serviços de vidraçaria; 
Serviços de reparo em bancos e tapeçaria; 
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Serviços de ar-condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante,bem como 
a troca dos filtros; 
Serviço de manutenção de veículos e equipamentos à combustão (Serviço de arrefecimento – 
radiador); 
Serviços de caixa de direção; caixa de mudança; sistema de combustível e injeção eletrônica; 
Serviços de mecânica em geral e específicos; desinstalação de equipamento em veiculo e/ou 
equipamento; instalação de equipamento em veículo e/ou instalação; solda. 
 
 10.2. Da realização: 
 
 10.2.1 O custo dos serviços será balizado no VALOR DA HORA TRABALHADA (VTH) 
referente à mão de obra utilizada nos serviços de manutenção conforme o TEMPO PADRÃO 
DE FÁBRICA das respectivas montadoras (fabricante), no qual consta o tempo necessário a 
cada manutenção ou dos sistemas Cilia, Audatex, Orion ou outro similar ou superior. 
 
 10.2.2 Os serviços serão executados com observância dos prazos máximos e dos 
valores máximos, independentemente se o serviço realizado passar do tempo previsto nas 
tabelas tempárias das fabricantes/montadoras ou dos sistemas Cilia, Audatex, Orion ou outro 
similar ou superior. 
 
 10.2.3 Os serviços serão realizados na oficina da empresa vencedora ou em outro local, 
desde que informado previamente por escrito a contratante, e com autorização desta, conforme 
item 4.3.1. 
 
 10.3. Dos prazos para execução: 
 
 10.3.1 O prazo máximo que os veículos ficarão à disposição para a execução dos 
serviços, contados a partir da aprovação do orçamento será de: 
 
a) no máximo 15 (quinze) dias úteis para funilaria; 
b) no máximo 10 (dez) dias  úteis para pintura; 
c) no máximo  5 (cinco) dias úteis para mecânica (incluindo injeção eletrônica); 
d) no máximo 5 (cinco) dias úteis para tapeçaria; 
e) no máximo 5 (cinco) dias úteis para vidraçaria; 
f) no máximo 5 (cinco) dias úteis para elétrica; 
g) no máximo 5 (cinco) dias úteis para ar-condicionado. 
 
 10.3.2 Caso não seja possível a realização do serviço no prazo indicado, nas situações 
específicas em que a complexidade dos serviços, necessitar de prazo maior que o previsto, a 
Contratada deverá, imediatamente após receber a ordem de serviço, informar as razões à 
unidade requisitante para que, se aceita, alterar o prazo ou definir prioridade em relação a 
outros serviços. 
 
 10.3.3 O tempo cobrado para cada serviço não pode ser superior ao tempo previsto na 
tabela tempária para manutenção de veículos da respectiva fabricante/montadora ou dos 
sistemas Cilia, Audatex, Orion ou outro similar ou superior. 
 
11. DA GARANTIA 
 
11.1 Após o recebimento definitivo, os serviços terão garantia mínima de 90 (noventa) dias. 
 
11.2 As peças terão garantia mínima de 90 (noventa) dias. Caso o fabricante/ montadora 
ofereça garantia maior esta deverá permanecer. 
 
12. FATURAMENTO 
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12.1 A Nota Fiscal deverá constar a placa do veículo e código de frota (informado pelo gestor 
do contrato) na qual foi realizado o serviço de manutenção. 
 
12.2 O faturamento será realizado após concluído cada serviço prestado. Encaminhar a Nota 
Fiscal com os respectivos orçamentos devidamente autorizados, aos cuidados do setor B-4 no 
quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – Araranguá ou da  . 
 
13. OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) 
 
 13.1 Responder por quaisquer danos causados direto ou indiretamente aos veículos da 
contratante quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionários. 
 
 13.2 Fornecer peças que atendam as mesmas especificações técnicas e padrões de 
qualidade daquelas produzidas pelos fabricantes das peças originais (ABNT NBR 15296). 
 
 13.3 Substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias, as peças que forem consideradas 
inadequadas ou defeituosas. 
 
 13.4 Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência dos 
produtos fornecidos. 
 
 13.5 Comunicar ao fiscal do contrato qualquer anormalidade de caráter urgente 
referente aos serviços solicitados e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
 
 13.6 Possuir sua oficina própria ou devidamente alugada nos termos da legislação e 
com reconhecimento de firma do locador e locatário, localizada a um raio máximo de 10 km 
(dez quilômetros), contados a partir do quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina – Araranguá ou da  . 
 
 13.7 A oficina deverá contar com sistemas eficientes de segurança, que permitam 
salvaguardar o estado dos veículos que estejam em suas instalações para a manutenção. 
 
 13.8 Atender serviço de guincho num raio de até 30 KM (trinta quilômetros) do quartel 
do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – Araranguá ou da  .. 
 
 13.9 Disponibilizar todas as ferramentas apropriadas e especificas para execução de 
quaisquer serviços nos veículos, além de: 
 
• Equipamentos eletrônicos para testes de ignição e injeção eletrônica; 
• Elevador hidráulico, elétrico ou pneumático; 
• Equipamentos eletrônicos  para check-up em geral; 
• Serviço de guincho 24 horas, para um raio de aproximadamente 30 KM; 
• Equipamento moderno para funilaria e pintura, devendo possuir estufa, pistola de alta 
pressão, entre outros. 
  
 13.10 As ferramentas estabelecido acima, é somente exemplificativo e não limitativo e 
único, devendo a empresa equipar-se com outros equipamentos e ferramentas superiores e 
que atendam a demanda dos serviços. 
  
 13.11 Dispor de técnicos especializados, na quantidade necessária à realização dos 
serviços e devidamente capacitados/qualificados. 
  
 13.12 Socorrer os veículos e equipamentos parados ou avariadas em locais de ação de 
serviço do quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – Araranguá ou da   no 
prazo máximo de 02 (duas) horas após o recebimento da solicitação. 
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 13.13 Em casos de incidentes (incêndio, desabamento, vendaval, inundação e outros) 
nas instalações físicas do Proponente, será de sua inteira responsabilidade a conservação do 
estado do(s) veículo(s) e equipamento(s). 
 
 13.14 Os licitantes deverão dispor de tabela das montadoras com a opção de utilizar o 
software de orçamento eletrônico Cilia, Audatex, Orion ou outro similar ou superior, para 
identificação imediata da peça a ser fornecida e do tempo dos serviços a serem realizados, e 
verificação do preço sugerido pela montadora. 
 
 13.15  Fornecer/disponibilizar login ou senha de acesso ao software definido na sua 
proposta para que o Departamento de Compras da Prefeitura possa efetuar consulta. 
 
 
14. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
 14.1 TODOS OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RELACIONADOS NO QUADRO DE 
QUANTITATIVOS E CUSTOS ANEXO AO EDITAL, QUE TIVEREM COBERTURA DE 
SERVIÇOS GARANTIDOS POR SEGURO OU GARANTIA DE FÁBRICA, A CONTRATANTE, 
NÃO FICA OBRIGADO A REALIZAR OS SERVIÇOS JUNTO À EMPRESA CONTRATADA, 
PODENDO REALIZÁ-LO EM LOCAL DIVERSO, CASO SEJA DO SEU INTERESSE. 
  
 14.2 Caberá à vencedora, quando necessitar, requisitar formalmente ao quartel do 
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – Araranguá ou à  , terceirizar qualquer dos 
serviços do presente pleito, devendo aplicar os descontos concedidos em sua proposta de 
preços. 
 
 14.3 Fica estabelecido que todos os veículos adquiridos e/ou sob responsabilidade do 
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – Araranguá ou da   , poderão ser inseridos na 
manutenção, prevalecendo os mesmos  percentuais de descontos oferecidos na licitação. 
  
 14.4 Por quaisquer motivo a empresa vencedora não realizar o serviço e/ou não realizar 
a entrega dentro do prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar será convocada 
para o fornecimento do mesmo. 
  
Araranguá, 09 de Dezembro de 2020. 
 
 
(assinado digitalmente)  (assinado digitalmente) 
VINICIUS MOURA MARCOLIM – Cap BM 
Comandante da 3ª/4º BBM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II 
 
CREDENCIAMENTO 
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A empresa . . . . . . . , inscrito no CNPJ nº . . . . . . , com sede à . . . . . . , neste ato representada 
pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 
civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu 
Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a 
quem confere amplos poderes para  junto ao Município de Araranguá , praticar os atos 
necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial, usando dos 
recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, 
transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo 
ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por 
bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação. 
 
Local, data e assinatura, . . . . . . . . . 
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ANEXO III 
 
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO 
 
 
(NOME DA EMPRESA)___________________, CNPJ nº. . . . . . . . . . , sediada (endereço 
completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial e, ainda, que está 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2020. 
 
 
___________________________________________ 
(nome e identidade do representante legal) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO IV 
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DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 
 
 
(Nome da Empresa)  
............................................................................................................................................ 
inscrito no CNPJ nº .................................................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) ..................................... ..........................., portador(a) da Carteira 
de Identidade n° ................................. 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. 
 
 
 
............................................................................ 
Local e data. 
 
 
........................................................................................................... 
(identificação e assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 
QUALIFICAÇÃO 
 
 
A Prefeitura Municipal de  Araranguá - SC 
 
 
 
Pregão Presencial  nº.  172/2020 
 
 
O signatário da presente, em nome da proponente  . . . . . . . . , declara para todos os fins de 
direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam 
a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 
 
Local, . . . . . . . de . . . . . . . . de 2020 
 
 
 
(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
(carteira de identidade número e órgão emissor) 
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ANEXO VI  -  MINUTA – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
 
 
                               ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.   /2020 
 
                              Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ, 
pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, centro, 
inscrito no CNPJ/MF nº. 82.911.249/0001-13, nos termos estabelecidos pelas Leis nº. 8.666/93 
e 10.520/02 suas alterações,  demais legislações aplicáveis e o  disposto no respectivo edital, 
de acordo  com o resultado de classificação das propostas apresentadas, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Mariano Mazzuco Neto, a seguir denominado 
PREFEITURA DE ARARANGUÁ,  RESOLVE  registrar o preço ofertado pelo beneficiário 
EMPRESA..............................., inscrita no CNPJ/MF nº.                                            , com sede 
a Rua                                   , Município de                                   , Estado                                      
, neste ato representada pelo Sr(a)                                          , inscrito(a) no CPF/MF nº                      
a seguir denominada FORNECEDOR, oriunda do processo de PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº.  172/2020, homologado em    /  /    , que se regerá pelas 
cláusulas e condições seguintes, obrigando às partes às condições adiante registradas, as 
quais mútua e reciprocamente, outorgam, estipulam, aceitam e se obrigam a cumprir por si e 
seus sucessores. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto da presente ATA o “REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO  CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR E POLICIA CIVIL DE ARARANGUÁ, COM FORNECIMENTO DE 
PEÇAS E MÃO DE OBRA” 
1.2. Este instrumento não obriga o MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ  a adquirir os produtos 
nele registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar 
licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, 
hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.  
1.3. Não haverá, ao final do período de vigência, no caso do não fornecimento total ou 
parcial do objeto, obrigação da Administração no que diz respeito a ressarcimentos ou 
indenizações. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1. O FORENCEDOR se compromete a fornecer os produtos, pelos preços registrados nesta 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante o prazo de sua vigência; 
2.2.  O prazo máximo para elaboração do orçamento é de 48 (quarenta e oito) horas, contadas 
a partir da entrega do veículo na oficina contratada; 
2.3. O prazo máximo para execução dos serviços, contados a partir da aprovação do 
orçamento será: 
a) no máximo 15 (quinze) dias úteis para funilaria; 
b) no máximo 10 (dez) dias  úteis para pintura; 
c) no máximo   5 (cinco) dias úteis para mecânica (incluindo injeção eletrônica); 
d) no máximo 5 (cinco) dias úteis para tapeçaria; 
e) no máximo 5 (cinco) dias úteis para vidraçaria; 
f) no máximo 5 (cinco) dias úteis para elétrica; 
g) no máximo 5  (cinco) dias úteis para ar-condicionado. 
2.4. Na impossibilidade de execução dos serviços conforme prazos, a empresa deverá 
apresentar justificativa por escrito, em tempo hábil a aprovação e dentro dos prazos 
estipulados; 
2.5. Os serviços objeto desta Ata, serão recebidos consoante o disposto no inciso II do art. 73, 
da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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CLÁUSULA TERCEIRA -  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO FORNECIMENTO 
 
A execução e controle do fornecimento do objeto, obedecerá ao seguinte: 
 
3.1. O custo dos serviços deverá ser balizado no VALOR DA HORA TRABALHADA (VHT) 
referente à mão de obra utilizada nos serviços de manutenção conforme TEMPO PADRÃO DE 
FÁBRICA das respectivas fábricas/montadoras ou do sistema Cilia, Audatex, Orion ou outro 
similar ou superior, no qual consta o tempo necessário a cada manutenção. 
 
3.1.1.  A contratada comprovará o Tempo Padrão de Fábrica pela tabela da fábrica/montadora. 
Os licitantes que não conseguirem as tabelas junto às montadoras poderão utilizar o software 
Cilia,  AUDATEX, Orion ou outro similar ou superior  como prova dos preços praticados pelas  
montadoras. 
 
3.2. Os serviços serão executados com observância dos prazos máximos e dos valores 
máximos, independentemente se o serviço realizado passar do tempo previsto na tabela da 
fábrica/montadora ou do sistema Cilia, AUDATEX, Orion ou outro similar ou superior. 
3.3 . Os serviços serão realizados nas oficinas da contratada  de 2ª.  a  6ª.  (segunda a sexta-
feira), no horário comercial, ou em outro local, desde que informado previamente por escrito a 
CONTRATANTE, e com autorização desta. 
3.4.  Todos os serviços a serem realizados pela empresa, deverá ser precedido de orçamento, 
o qual deverá ser encaminhado ao fiscal do contrato, que poderá aprová-lo ou não, em todo ou 
parcialmente. 
3.5. Demais informações estão contidas no TERMO DE REFERÊNCIA, que é parte integrante 
do edital e desta ata.  
CLÁUSULA QUARTA -  DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
4.1 – O valor global desta Ata  corresponde à somatória de todos os seguintes lotes 
registrados, que estão relacionados no Anexo I desta ata, sendo a seguinte vencedora: 
______________________, vencedora do(s) lote(s)________, sendo o percentual de desconto 
na mão de obra de ______% (________por cento) e no fornecimento das peças de ___% 
(__________por cento); 
PARÁGRAFO PRIMEIRO:  O valor limite a ser contratado para o lote......... é de                    R$ 
(.........................). Desse valor R$ ........................() para a aquisição de peças e R$ ........... () 
para mão de obra.  
4.2 – No preço aqui estabelecido, já estão incluídas as despesas tais como: frete, impostos, 
taxas, horas extras, mão de obra e demais encargos sociais, fiscais, trabalhistas e 
previdenciários que incidam direta ou indiretamente no objeto; 
4.3 -   O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor unitário registrado, multiplicado 
pela quantidade solicitada, que constará da Autorização de Fornecimento e da nota de 
empenho; 
4.4 -  O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias 
consecutivos, a contar do dia de recebimento dos itens, com a respectiva nota fiscal, emitida 
em no mínimo 02 (duas) vias, com o mesmo CNPJ e Razão Social apresentados para a 
habilitação e proposta, desde que comprovada a regularidade da situação fiscal da contratada; 
4.5 – O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará  o adiamento do prazo de pagamento 
na mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso qualquer acréscimo de valores a título 
de juros, multa ou correção monetária; 
 
4.6 -  Para as empresas, cujos produtos e serviços estejam enquadrados nos códigos da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, descritos no anexo único dos 
protocolos ICMS 42 de 03/07/2009 e ICMS 82 de 26/03/2010, que estabelece a 
obrigatoriedade da utilização da nota fiscal eletrônica (NF-e) em substituição a nota fiscal, 
modelo 1 ou  1-A, estas deverão se adequar ao disposto nos referidos protocolos; 
4.7 – Em nenhuma hipótese serão autorizadas despesas sem a competente previsão 
orçamentária; 
4.8 – Os preços da presente ata serão fixos e irreajustáveis durante a sua vigência. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
5.1  -  DO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ: 
 
5.1.1 -  Cumprir todas as obrigações assumidas através do respectivo edital e desta ata; 
5.1.2 – Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em 
especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo; 
5.1.3 – Realizar o acompanhamento e fiscalização da execução desta ata, por intermédio do 
Departamento de Compras, alertando o fornecedor de falhas que porventura ocorram, exigindo 
sua imediata correção. Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de 
responsabilidade o fornecedor. 
 
5.2  -  DO FORNECEDOR: 
 
5.2.1 – Cumprir integralmente as exigências do edital e desta ata; 
5.2.2 – Executar o objeto em conformidade com as disposições do Edital e seus anexos, da ata 
de registro de preços,  e de acordo com a proposta apresentada; 
5.2.3 – Manter, durante toda a execução desta ata, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
5.2.4 – Não transferir  a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente ata; 
5.2.5 – Aceitar, nas mesmas condições desta ata, os acréscimos que se façam necessários 
nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do objeto, de acordo com o 
art. 65, parágrafo 1º. da  Lei Federal nº 8666/93, não sendo necessária a comunicação prévia 
por parte da CONTRATANTE; 
5.2.6 – Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução dos 
serviços objeto desta ata;  
5.2.7 - O Fornecedor deverá cumprir com eventuais prejuízos causados a Prefeitura Municipal 
de Araranguá e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irreguiaridade cometida por seus 
empregados envolvidos na execução dos serviços; 
5.2.8 - O Fornecedor é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais 
resultantes da execução desta ata; 
5.2.9 - Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados do 
Fornecedor, que resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração 
Pública e ou para terceiros, serão de responsabilidade do Fornecedor; 
5.2.10 - Obriga-se o Fornecedor a adotar todas as medidas preventivas necessárias à 
segurança, das pessoas empregadas na execução do contrato e para evitar danos a terceiros 
em consequência da execução do contrato e para evitar danos a terceiros em consequência da 
execução dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade do Fornecedor a obrigação de 
reparar os prejuízos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas 
adotadas; 
5.2.11 - Em nenhuma hipótese a Prefeitura Municipal de Araranguá poderá ser 
responsabilizado por acidentes que venham a ocorrer com os empregados do Fornecedor 
durante a execução dos serviços do objeto desta ata. 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
6.1 - A vigência da Ata de Registro de Preços será por 12 (doze) meses, contado a partir da 
data de sua assinatura; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
7.1 -   Pelo não cumprimento das condições estabelecidas na presente ata, o fornecedor fica 
sujeito, a critério da Administração e garantida a defesa prévia, as penalidades abaixo 
descritas, sem prejuízo daquelas previstas no artigo 87 da Lei Federal nº. 8666/93; 
7.2. -  Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, negar-se a assinar 
a Ata ou não retirar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida no edital, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata, comportar-se de modo 
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inidôneo,fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, 
ficará 
impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas no Editai e demais cominações legais; 
7.3 - Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o 
caso, a PREFEITURA poderá aplicar ao Fornecedor as seguintes sanções, garantida a prévia 
defesa; 
I – Advertência; 
II – Multas, na forma abaixo: 
       a) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total dos serviços, pela recusa injustificada 
para assinar o contrato ou retirar o instrumento respectivo; 
b) Multa de moratória, não compensatória, de 0,2% (dois décimo por cento) por dia de 
atraso, calculada sobre o valor total dos produtos contratados, pela impontualidade no 
cumprimento das obrigações pactuadas. 
c) Multa compensatória equivalente ao valor total dos produtos contratados, não 
entregues, de 10% (dez por cento), pela rescisão determinada por ato unilateral da Prefeitura 
Municipal de Araranguá, no caso de inexecução parcial ou total de quaisquer das obrigações 
estipuladas.   
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração. 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública. 
A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, sua diretora e responsável 
técnico.             
7.4 - As multas estabelecidas serão entendidas como independentes, podendo ser 
cumulativas, sendo descontados dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de 
Araranguá ou da garantia prestada ou ainda cobradas judicialmente; 
 
7.5 - Se a licitante vencedora não recolher o valor da multa compensatória que porventura for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, serão então acrescidos 
os juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês; 
7.6 - O não comparecimento injustificado da licitante vencedora para retirar a nota de empenho 
dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação escrita, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida com a proposta, sujeitando-se a licitante faltosa ao pagamento de 
uma multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do respectivo instrumento,sem 
prejuízo das demais sanções legais previstas neste item e na legislação pertinente; 
7.7 - Quando o fornecedor motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes para a Prefeitura Municipal de Araranguá; 
7.8  - No caso de imposição das sanções administrativas fica garantida a ampla defesa e o 
direito ao contraditório; 
7.9 - O Fornecedor terá registrado em seu Certificado de Registro Cadastral a penalidade 
aplicada pelo Município; 
7.10 - Aplicam-se nos casos omissos as normas da Lei n°. 10.520/02 e da Lei 8.666/93, com 
alterações. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
8.1 - A Prefeitura Municipal de Araranguá realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos 
preços registrados nesta Ata; 
 
8.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventuais redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
PREFEITURA promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es); 
 
8.3 -  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a PREFEITURA convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução 
dos preços aos valores praticados pelo mercado; 
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8.3.1 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado peio mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade 
8.3.2 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original; 
8.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
8.4.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; 
8.4.2  -  Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação 
8.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1 -  A presente ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno 
direito nas seguintes situações: 
9.1.1 - Pela Prefeitura de Araranguá: 
a. Quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 
Preços; 
b. Quando o Fornecedor não assinar a Autorização de Fornecimento no prazo 
estabelecido; 
c. Quando o Fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de ele 
tornar- se superior aos praticados no mercado; 
d. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s); 
e. Por razões de interesse público, devidamente justificadas. 
Parágrafo Único. Q cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens, 5.6.2 e 5.6.4 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa 
 
9.1.2 -  Pelo Fornecedor: 
a. Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de 
caso fortuito ou força maior, que o impossibilite cumprir as exigências desta Ata de Registro de 
Preços; 
b. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 
correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da 
presente Ata; 
 
c. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pela PREFEITURA, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata e 
na legislação aplicável. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  - DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 
10.1 -  O fornecimento será fiscalizado pela Prefeitura Municipal de Araranguá, sob 
responsabilidade do Servidor   Matrícula n.º............. a quem caberá: 
a) Verificar se o fornecimento está de acordo com o Quadro de Quantidades e Custos e 
demais anexos; 
b) Verificar a entrega para pagamento das faturas; 
c) Solucionar problemas executivos; 
cl) Participar de todos os atos que se fizerem necessários à fiel ao fornecimento e a 
execução dos serviços contratados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA 
11.1- Após o recebimento definitivo, os serviços terão garantia mínima de 90 (noventa) dias; 
11.2- As peças terão garantia mínima de 90 (noventa) dias. Caso o fabricante ou 
montadora ofereça garantia maior está deverá permanecer; 
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11.3 - O Fornecedor deverá indicar o prazo de garantia dado pelo fabricante para cada peça 
substituída para o controle da PREFEITURA. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 -  Fica eleito o Foro da Comarca de Araranguá, para dirimir questões resultantes ou 
relativas à aplicação desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou execução do ajuste, não 
resolvidas na esfera administrativa, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 
12.2 – E, por estarem de acordo, as partes, assinam a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos.  
 
                         Araranguá, SC,                    de                                      de 2020 
 
 
Pela Prefeitura: 
 
Mariano Mazzuco Neto 
Prefeito Municipal                                                        
 
 
Pelo Fornecedor: 
 
 
 
Representante Legal 
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MODELO DE PROPOSTA 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº  172/2020 
À  
Prefeitura Municipal de Araranguá/SC 
 
Apresentamos nossa proposta para prestação de serviço de manutenção preventiva e 
corretiva, incluindo fornecimento de peças e mão-de-obra, objeto do Pregão Presencial Nº  
172/2020, Processo ______/_____. 
 
 
Razão Social/Nome:                                           
CNPJ  
Endereço:                                                                          Município: 
Estado: 
CEP: 
Fone: (    )                                E-mail:  
Banco:                                                      Agência/dígito:                                            
Conta/dígito: 
 
Validade da Proposta: 
 
Condições de Pagamento: 
 
 
LOTE I –   VEÍCULOS  
  
 
 
 COMPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FORMA DE 
DESCONTO 
 Mão-de-obra (MO1) Percentual (%)  
 Peça original (PE1) Percentual (%)  
Índice de Desconto (ID1)   
 
 
 
Local e Data: 
 
 
_______________________________ 
NOME, CARGO E ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE DA EMPRESA 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 
 
 
 


