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PROCESSO LICITATÓRIO N. 19/2022 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2022 

MENOR PREÇO POR ITEM 
 
O MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, pessoa jurídica de direito público interno, situada 
à Rua Madre Maria Theodora, n. 264, centro, Ponte Serrada/SC, através do Prefeito 
Municipal em exercício, Sr. JULIO CESAR PAGLIA, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, 
utilizando recursos de tecnologia da informação – internet, de acordo com as Leis 
Federais n. 10.520/02, 10.024/2019, Lei Estadual n. 12.337/02, Lei Complementar 
123/06, os Decretos Municipais n. 401 e 676/16 e, a Lei Federal n. 8.666/93, com as 
alterações posteriores, e demais normas legais federais e estaduais vigentes. 
 
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 7 horas e 30 minutos do dia 
17/02/2022 
FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: até às 8 horas e 15 minutos do dia 
04/03/2022. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 8 horas e 30 minutos do dia 04/03/2022 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 8 horas e 45 minutos do dia 
04/03/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por item 
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 
LOCAL: www.bll.org.br 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
 
1. OBJETO – PREGÃO ELETRÔNICO COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, PARA 
AQUISIÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA E KIT 
PICK-UP PARA COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL COM TANQUE RÍGIDO DE 500 
LITROS E ARMÁRIO DE FERRAMENTAS, CONFORME EDITAL, TERMO DE 
REFERÊNCIA E ANEXO I, TUDO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 

a) Os itens que compõe o objeto do presente certame encontram-se listados, 
contendo as características e quantidades, através do Anexo I e do Termo de 
referência do presente, bem como as condições de execução e assistência, será 
descrita nos respectivos itens as quais a licitante vencedora é obrigada a cumprir; 
b) Após a solicitação, a empresa terá o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para 
realizar a entregado do veículo automotor e considerando que a fixação do sistema kit 
pick up deverá ser feita após a entrega do veículo, fica estabelecido o prazo de 150 
(cento e cinquenta dias) para entrega e instalação do item, ambos a contar da data do 
envio da Autorização de Fornecimento, expedida pelo Setor de Compras e Licitações; 
c) De acordo com o convênio ICMS/06 de 07 de julho de 2006 ratificado pelo Ato 
Declaratório n. 8, de 28 de julho de 2006, o Corpo de Bombeiros Militar realizará o 
requerimento de solicitação para isenção do ICMS, do bem ofertado, junto a 

http://www.bll.org.br/
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Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, devendo assim o proponente 
informar em sua proposta, além do preço total do produto, o valor do imposto ICM/SC 
incidente sobre o produto. O vencedor do certame,deverá ainda fornecer os 
documentos necessários para esse fim, bem como, deverá tomar as medidas 
necessárias para que o desconto seja praticados. 
d) O veículo entregue deve obrigatoriamente seguir a Comunicação Interna nº 
8425/2018 do DETRAN - SC e Manual de Procedimentos do DENATRAN, acerca da 
impossibilidade de registro inicial de veículo em nome de empresas que não sejam 
fabricantes ou revendedores autorizados em acordo com a Lei nº 6.729/79; 
e) O Valor Unitário – deverá corresponder ao preço unitário por item ao qual será 
acrescido a  carga tributária incidente e frete, que correrão à conta do Licitante vencedor; 
f) Compõem este Edital os seguintes anexos: 
Anexo 1-   Descrição Detalhada do objeto; 
Anexo 2 – Termo de Referência;  
Anexo 3-   Modelo de Declaração Unificada; 
Anexo 4 – Modelo de Declaração da Lei Orgânica; 
Anexo 5 -  Modelo de Enquadramento de Micro e Pequeno porte; 
Anexo 6 – Minuta do Contrato de fornecimento. 

  

IMPORTANTE:  
-Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados na plataforma em original, 
por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da 
Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedido 
via Internet; 
- As assinaturas dos responsáveis pelas empresas deverão ser reconhecidas por cartório 
competente ou por servidor da Administração; 
- O interessado/fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a 
inscrição, cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário 
para início da disputa. 

 
2. REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e 
durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa 
forma, serão registradas no sistema eletrônico.  
 
3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
a) O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do 
Sistema de Pregão Eletrônico. 
b) Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitante, denominado 
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo eletrônico de compras constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e 
Leilões, www.bll.org.br  
 
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

http://www.bll.org.br/
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-Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 
estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça 
todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 
-Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de 
licitações adotado; 
-É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de   empresas; 
-Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou 
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente. 
- Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se junto ao sistema 
eletrônico, para então cadastrar sua proposta até horário fixado neste Edital. Para 
cadastrar-se junto ao sistema eletrônico o licitante deve entrar em contato com o site 
nesse edital. 
-O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos 
de tecnologia da informação nos termos do regulamento do sistema, de acordo com o 
artigo 5º, inciso III, da Lei n. 10.520/2002. 
-  A microempresa  ou  empresa  de  pequeno porte, além da apresentação da declaração 
constante deste Edital para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da 
proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar sua condição, para fazer 
valer o direito de prioridade do desempate.  
- A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável 
dos termos e conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e 
regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
- O prazo de entrega de parte dos objetos será de 60 (sessenta) dias, após o recebimento 
da ordem de compra e empenho. 
 
5.REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
a) A verificação se as licitantes atendem as exigências do edital; 
b) A abertura e exame das propostas iniciais de preços apresentadas por meio eletrônico; 
c) O acompanhamento e intervenção, quando necessário, dos procedimentos relativos 
aos lances; 
d) A análise da documentação para fins de julgamento de habilitação em sessão, da 
licitante que apresentou o menor preço; 
e) Geração da ata da sessão; 
f) O recebimento das propostas eletrônicas de preços e, quando necessário, do original 
ou cópia autenticada da documentação adicional; 
g) O recebimento, análise e encaminhamento dos recursos à autoridade superior para 
deliberação; 
h) O encaminhamento do processo devidamente instruído à autoridade superior para 
homologação e contratação; 
i) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 
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6. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 
LEILÕES DO BRASIL. 
a) As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador 
devidamente credenciado junto ao sistema através do Termo de Adesão, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no 
sistema de compras; 
b) A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital; 
c) O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de 
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante 
prévia definição de senha privativa; 
d) A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou 
por iniciativa do provedor do sistema; 
e) É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a 
plataforma eletrônica a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros; 
f) O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 

 
7. PARTICIPAÇÃO 
a)  A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal 
e intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento para 
participar do pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e 
horário limite estabelecidos; 
b)  Caberá ao fornecedor cadastrar propostas no sistema durante o período de 
recebimento e na data da disputa de lances acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente 
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou da desconexão do seu representante; 
c)  Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 
esclarecida junto ao provedor do sistema adotado pelo comprador; 
 
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
a) A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
b) O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 
Termo de Referência. 
c) Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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d) A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
e) A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
f) Não  serão aceitas  propostas com valores superiores ao máximo 
fixado no Edital (referente ao valor unitário do item). 
g) O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 
h) O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 
os licitantes. 
i) Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e 
do valor consignado no registro. 
j) O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
k) Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
l) O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior  ao último por ele ofertado 
e registrado pelo sistema. 
m)Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
n) Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final 
e fechado. 
o)A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
p) Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
q)Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer 
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 
r)Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 
s) Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em 
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
t) Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender 
às exigências de habilitação. 
u) Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
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v) Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
x)No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances. 
y) Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
w) O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 
seus anexos. 
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
z) A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 
fechado. 
a1)Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 
no pais; 
por empresas brasileiras; 
por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação. 
b1) Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
c1) Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 
d1) A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
e1) Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
f1) O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada para o 
E-mail: licitacao@ponteserrada.sc.gov.br 
g1) Os documentos relativos à habilitação, solicitados neste Edital, deverão ser 
anexados no momento do cadastro da proposta no site www.bllcompras.org.br 
UPLOAD DE DOCUMENTOS (documentação digital), sob pena de desclassificação. 
Após finalizar a sessão pública virtual, as empresas vencedoras, deverão 
encaminhar os documentos relativos à habilitação em originais ou cópias 
autenticadas, por SEDEX, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data 
da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços já adequada ao seu 
último lance, para: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA  
SETOR DE LICITAÇÃO 
Rua Madre Maria Theodora, n. 246, centro, Ponte Serrada/SC 
CEP: 89683-000 
 
O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro 
convocar a empresa que apresentou a proposta ou lance subsequente. 
h1) Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante 
para que seja obtido preço melhor. 
i1)Caso não sejam apresentados lance será verificado a conformidade entre a proposta 
de menor preço e valor estimado para a contratação. 
j1)Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição 
de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 
k1)Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da LC n. 
123/2006, o Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o 
desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o 
valor de referência definido pela administração pública. 
 
9. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
a) O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante 
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
b) As propostas inseridas no sistema eletrônico não poderão conter elementos que 
caracterizem ou identifiquem a empresa proponente, ex: nome da empresa, telefone, 
dados bancários, logomarcas. As propostas que identifiquem o licitante serão 
desclassificadas. 
c) No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas 
no campo próprio as especificações e/ marcas dos serviços e/ou produtos ofertados, 
conforme ficha técnica descritiva do serviço e/ou produto. A não inserção de arquivos ou 
informações contendo as especificações e/ou marcas dos serviços e/ou produtos neste 
campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação 
suficiente para classificação da proposta. 
d) Nos preços já devem estar inclusos todos os impostos, taxas, seguro, frete, 
deslocamento, hospedagem, alimentação e outros sendo admitidas até 2 (duas) casas 
decimais após a vírgula. 
e) Os preços cotados serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 
f) O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no anexo I. 
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g) A validade da proposta será de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data da sessão pública do Pregão. 
h) Na hipótese do proponente ser ME/EPP será necessário a informação desse regime 
fiscal no campo próprio da Declaração Unificada (anexo ao edital) sob pena do 
proponente enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de 
preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar n. 123/2006. 
 
10. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 
10.1) A Empresa vencedora, deverá enviar, por SEDEX, em até 3 (três) dias úteis, 
contados da data da sessão pública virtual, a documentação referente a habilitação 
e demais anexos, sob pena de desclassificação,  juntamente com a Proposta de Preços 
escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 1 (uma) via, rubricada em 
todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos 
documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição 
Estadual, endereço completo, número de telefone, e-mail, número de agência de conta 
bancária, no prazo estipulado; 

10.2 De acordo com o convênio ICMS/06 de 07 de julho de 2006 ratificado pelo Ato 
Declaratório n. 8, de 28 de julho de 2006, o Corpo de Bombeiros Militar realizará o 
requerimento de solicitação para isenção do ICMS, do bem ofertado, junto a 
Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, devendo assim o proponente 
informar em sua proposta, além do preço total do produto, o valor do imposto ICM/SC 
incidente sobre o produto. O vencedor do certame,deverá ainda fornecer os 
documentos necessários para esse fim, bem como, deverá tomar as medidas 
necessárias para que o desconto seja praticados. 
10.3) O veículo entregue deve obrigatoriamente seguir a Comunicação Interna nº 
8425/2018 do DETRAN - SC e Manual de Procedimentos do DENATRAN, acerca da 
impossibilidade de registro inicial de veículo em nome de empresas que não sejam 
fabricantes ou revendedores autorizados em acordo com a Lei nº 6.729/79; 
10.4) Na proposta escrita, deverá conter: 
a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos equipamentos ou 
destacados; 
b) O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da abertura das propostas virtuais; 
c) Especificação e marca completa  do objeto oferecido com informações técnicas que 
possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no anexo I deste 
Edital e; 
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente. 
10.5) O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser 
entregue de acordo com o especificado neste edital; 
10.6) Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o 
MENOR PREÇO POR ITEM. 
10.7) Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou 
da legislação em vigor; 
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11. EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR N. 
123/2006, SERÃO OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: 
11.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que 
houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou 
até 5%(cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada 
pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 
5(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela 
considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências 
habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão. 
b) No caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 5.20 o sistema 
realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será 
convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”. 
c) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada, na forma da alínea “a'” anterior, serão convocadas as remanescentes, 
quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito 
11.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda 
aos requisitos de habilitação. 
11.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for 
o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de 
menor valor. 
11.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará 
a proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital. 
11.5. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
 
12. HABILITAÇÃO 
12.1 Habilitação Jurídica 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
Diretoria em Exercício; 
c) Certidão Simplificada. 
12.2.Regularidade Fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
b) Certidão Conjunta negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da União; 
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c) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda do Estado (Tributos Estaduais) onde for 
sediada a empresa. 
d) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda do Município onde for sediada a 
empresa. 
e) Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 
CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT; 
g) Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - 
CEIS de que a empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública e 
Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP de que a 
empresa não sofreu sanções das quais decorra restrição ao direito de participar e de 
contratar com a Administração Pública, obtidas no site: https://certidoes.cgu.gov.br/ 
(Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM). 
12.3.Qualificação econômica-financeira 
a) Certidão negativa de ações de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida 
pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, contendo expresso na própria 
certidão o prazo de sua validade.  
a.1) Considerando a implantação do sistema EPROC no Poder Judiciário de Santa 
Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata 
e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema EPROC quando no 
SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não 
terão validade. (Somente para empresas sediadas em Santa Catarina). 
a.2) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser 
apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a 
filial. 
a.3) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias de sua emissão. 
12.4 Declarações:  
a) Declaração Unificada; 
b) Declaração da Lei Orgânica; 
c) Enquadramento de Micro e Pequeno porte; 
d)Modelo de Aceitação do Edital; 
12.5 Os documentos exigidos neste Edital deverão ser anexados na plataforma no prazo 
findo do recebimento da proposta, em original, cópia autenticada por cartório competente 
ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial; 
12.6. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou 
ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante 
conferência com os originais; 
12.7 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no 
curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-
lhes prazo para atendimento. 
12.8 A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da 
licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para 
complementação da documentação exigida para a habilitação. 

https://certidoes.cgu.gov.br/
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12.9 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número 
do CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não 
se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o 
licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à 
habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente. 
12.10. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese 
de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos 
há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 
12.11. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do 
Art. 43 § 1°, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, 
a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 
12.12. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à 
Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
12.13 É vedada a identificação dos proponentes licitantes no sistema, nas fichas 
técnicas ou documentos, em qualquer hipótese, antes do término da fase competitiva do 
pregão. 
 
13 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
a) Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para responder pelo proponente. 
b)Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. Não sendo computado para a contagem, o 
dia da abertura da licitação. 
c) O Pregoeiro emitirá sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, procedendo aos 
encaminhamentos necessários. 
d) Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro 
poderá fazê-lo, através de seu representante, manifestando sua intenção com registro da 
síntese das suas razões sendo-lhes facultado juntar memorial no prazo de 3 (três) dias. 
Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 
e) A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de 
recurso. 
f) Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
g) Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
h) O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
i) As impugnações, esclarecimentos e os recursos deverão ser enviados para a 
Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, no endereço: Rua Madre Maria Theodora, n. 246, 
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centro, CEP 89683-000, direcionada ao Departamento de Licitações, esta via deverá 
estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do 
representante legal para que possa ser anexada no processo. Junto com este documento 
original, deverá ser enviada também uma cópia por e-mail para: 
licitacaoponteserrada@gmail.com OU licitação@ponteserrada.sc.gov.br para que seja 
possível a publicação on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida a este. 
 
14.  JULGAMENTO 
a) Será considerada primeira classificada, a proposta que, obedecendo às condições, 
especificações e procedimentos estabelecidos neste edital, apresentar o “MENOR 

PREÇO POR ITEM”, conforme Anexo I; 
b) Se a licitante primeira classificada não apresentar situação de habilitação regular, 
poderá ser convocada outra licitante. Neste caso, será observada a ordem de 
classificação, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitação e, 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com 
a licitante para que seja obtido melhor preço; 
c) Serão desclassificadas as propostas: 
1) que não atenderem às exigências do ato convocatório da licitação; 
2) que conflitarem com a legislação em vigor; 
3) Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não 
previstas no edital. 
 
15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
a) Ao final da sessão virtual, a licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro 
deverá manifestar imediata e motivadamente tal intenção, sendo-lhe concedido o prazo 
de 3 (três) dias para apresentação das  razões do recurso exclusivamente no sistema, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões também 
no sistema, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurado vista dos autos; 
b) Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos 
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente; 
c) A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de 
recurso. 
 
16. DA ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
a) Os atos do presente processo serão publicados no Diário Oficial dos Municípios 
(DOM), no Diário Oficial Estado de Santa Catarina (DOE/SC), e no Diário Oficial da União 
(DOU) bem como no Portal de Compras e Licitações do Município 
(www.ponteserrada.sc.gov.br); 
b) Os atos de homologação desta licitação serão de competência do Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal ou às autoridades delegadas; 
c) A Ordem de Fornecimento poderá ser acrescida ou suprimida em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado (art. 65, § 1º, da Lei de Licitações e Contratos); 

mailto:licitacaoponteserrada@gmail.com
mailto:licitação@ponteserrada.sc.gov.br
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d) Será firmado com a empresa vencedora da presente licitação, para os equipamentos 
hospitalares que couber, um contrato de Assistência Técnica e Garantia, conforme anexo  
 

17.DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
a) Do veículo automotor: 
O prazo de entrega deve ser em 120 (Cento e vinte) dias, considerando inclusas 
nesse período as adaptações necessárias no veículo. 
b) Do Kit Pick-up: 
A fixação do sistema kit pick up deverá ser feita após a entrega do veículo que tem 
prazo de 120 (cento e vinte dias). 
Assim, fica estabelecido o prazo de 150 (cento e cinquenta dias) para entrega e 
instalação do item. 
c) O ambos serão entregues no Município Contratante, no endereço indicado na 
Autorização de Fornecimento. 
d) O veículo será transportado através de veículo apropriado, não sendo permitido o 
deslocamento com o veículo rodando, e todas as despesas relacionadas com as 
entregas em cada Município Contratante correrão por conta do Fornecedor; 
e) Na entrega técnica, o Fornecedor apresentará ao Proprietário todas as informações 
sobre os recursos que seu veículo oferece e suas funcionalidades, instruções 
fundamentais sobre condução econômica, instruções sobre a importância da 
manutenção preventiva, frequências recomendadas para a troca de óleo e filtros e 
sobre a garantia do veículo; 
f) Será considerado Zero Quilômetro o veículo cujo hodômetro não esteja com a 
quilometragem superior a 50 (cinquenta) quilômetros; 
g) A garantia dos produtos a serem entregues não será inferior àquela contida no 
descritivo do item, e 
deverá estar igual àquela apresentada e aceita na proposta. 
h) A Autorização de Fornecimento será enviada via E-mail ao fornecedor, o qual 
deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia; 
i) Deverão ser novos, entendido como tal, de primeira utilização;  
j) Deverão atender rigorosamente às especificações constantes na Relação de 
Compras e na proposta da contratada; 
k) Deverão vir acompanhados do manual de operação e serviço em língua 
portuguesa/inglês; 
l) Serão rejeitados no recebimento, os produtos fornecidos com especificações ou 
marcas diferentes aos constantes na Proposta de Preço, de acordo com o Parecer 
da Comissão Nomeada. 
 
18. DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 
O veículo novo não estará registrado ou licenciado, sendo o primeiro emplacamento 
obrigatoriamente realizado pelo Órgão Participante que constar da autorização de 
fornecimento. 
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19. PAGAMENTO 
a) O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, conforme entrega do objeto, com 
o valor correspondente às quantidades fornecidas de acordo com empenho previamente 
emitido, com a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica com anuência da pessoa 
responsável pelo recebimento dos produtos. 
b) No corpo do documento fiscal deverá conter as seguintes informações: 
1) o número da licitação; e, 
2) o número da ordem de compra. 
3) os dados bancários da empresa (Agência, C. C e Banco). 
c) A Nota Fiscal que não contiver as informações descritas no subitem anterior será 
devolvida sem o seu pagamento, até que seja regularizada a situação. 
 
20.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As aquisições efetuadas por ocasião do Pregão Presencial a ser celebrada com os 
vencedores desta licitação, correrão por conta das dotações extraorçamentárias. 
 
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a)Entregar os produtos pelo preço contratado. 
b) Fornecer os produtos especificados na Requisição de Compras, de acordo com as 
necessidades e o interesse da Secretaria Requisitante, obedecendo rigorosamente os 
prazos e as condições estabelecidas neste edital. 
c) Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos termos da legislação vigente e 
exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, 
quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e 
prepostos, as normas da Secretaria Requisitante. 
d) Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do 
produto que não atenda ao especificado. 
e) Fornecer os produtos no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer 
motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido. 
f) Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando 
à Secretaria Requisitante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões 
especificados. 
g) Comunicar imediatamente à Secretaria Requisitante, quando for o caso, qualquer 
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias. 
h) Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da 
entrega do produto, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus 
empregados. 
i) Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto entregue. 
j) Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato, não podendo, em 
nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pela entrega do bem a terceiros, sem o 
expresso consentimento da Secretaria Requisitante. 
k) Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, 
securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Secretaria 
Requisitante de quaisquer ônus e responsabilidades. 
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l) Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por 
sua culpa ou dolo, a causar à Secretaria Requisitante ou a terceiros, durante a execução 
do contrato de fornecimento, inclusive por atos praticados por seus funcionários, ficando, 
assim, afastada qualquer responsabilidade da Secretaria Requisitante, podendo este, 
para o fim de garantir eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências: 
a) dedução de créditos da licitante vencedora; 
b) medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante; 
m) Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
n) O transporte e entrega do veículo já com o frete incluso no valor do produto, devendo a 
empresa contratada entregar o veículo na Prefeitura Municipal. Os veículos deverão ser 
transportados em veículos apropriados, por ocasião da entrega (não poderão transitar em 
vias públicas). 
 

22. GARANTIAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR 
a)Garantia total do veículo pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses ou 
100.000 (cem mil)quilômetros, prevalecendo o que ocorrer primeiro, a contar de 
efetivo recebimento do veículo pelo Contratante. 
b) Assistências Técnicas e de Manutenção: concessionárias autorizadas no Estado 
de Santa Catarina para assistência técnica, disponíveis em, no mínimo, uma por 
Mesorregião de Santa Catarina (Norte, Sul, Leste, Oeste, Planalto e Vale), com 
apresentação da relação dos prestadores das concessionárias autorizadas em cada 
Mesorregião do Estado de Santa Catarina com endereço completo, telefone, Fax, 
CEP, e-mail, etc. As manutenções serão realizadas na Assistência Técnica da 
Mesorregião do Município Contratante/Adquirente. 
c) No período de garantia, os serviços de assistência técnica serão efetuados e o 
problema solucionado num prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da 
solicitação/notificação oficial. 
d) Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, justificará e 
comprovará por escrito os motivos, ficando a prorrogação por mais 10 (dez) dias úteis 
(máximo) condicionada à aceitação do Contratante. 
e) É vedada a elaboração de manual de proprietário exclusivo para os veículos objeto 
da presente contratação com termos distintos daqueles fornecidos aos proprietários 
particulares do mesmo modelo do veículo. 
 
23. EXECUÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR 
a) Considerando que o veículos será adquirido no município de Ponte Serrada, no 
Estado de Santa Catarina, as concessionárias autorizadas estarão disponíveis em, no 
mínimo, uma na Região Oeste de Santa Catarina, para execução da garantia e 
assistência técnica por meio de serviços especializados de manutenção homologados 
pela Fabricante/Montadora; 
b) As revisões periódicas previstas no manual do proprietário serão realizadas na 
rede de concessionárias autorizadas da Fabricante/Montadora, com ônus ao 
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proprietário, durante o prazo de garantia dos veículos, nas condições estabelecidas 
no manual do proprietário; 
c) Durante o período de garantia do veículo, nos casos em que as revisões forem 
realizadas de acordo com o manual do proprietário, em rede de concessionárias 
autorizadas, caso ocorra à necessidade de substituição de peças genuínas 
decorrentes de vício de fabricação, desde que o proprietário do veículo não tenha 
dado causa ao defeito, o custo da mão-de-obra especializada necessária e da 
aquisição da peça será de responsabilidade da Contratada; 
d) Durante o período de garantia dos veículos de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses 
ou 100.000 (cem mil) quilômetros, prevalecendo o que ocorrer primeiro, a contar da 
data de retirada do veículo pelo proprietário, a Contratada se responsabilizará pela 
manutenção corretiva dos veículos que apresentarem defeitos, na concessionária 
autorizada mais próxima, arcando com as peças de reposição e com a mão-de-obra 
necessária; 
e) Em caso de pane mecânica/elétrica do veículo que o impeça de circular, quando do 
deslocamento do local de entrega até o destino final, os custos de remoção e de 
transporte do veículo (guincho) até a concessionária autorizada mais próxima do local 
do evento será de responsabilidade da Contratada,independentemente de previsão 
dessa cobertura no manual do proprietário ou em manuais de serviços acessórios, 
bem como outras despesas decorrentes e inerentes a esta situação; 
f) A Contratada disponibilizará telefone de emergência 24h (central/serviço de 
atendimento ao cliente) para acionamento do guincho em eventuais ocorrências, em 
item posicionado no painel/para-brisa do veículo; 
g) É vedado à Contratada opor qualquer restrição de assistência técnica constante no 
manual da Fabricante/Montadora ou em outro instrumento da fábrica, cuja 
participação no Certame configura plena aceitação das condições exigidas; 
h) O prazo de garantia iniciasse após o recebimento definitivo dos bens; 
i) O prazo de garantia poderá ser prorrogado, conforme negociação entre a contratada e 
a contratante ou na hipótese de regularização de defeitos, pelo prazo necessário a efetiva 
devolução. 

 
24. FIXAÇÃO DO SISTEMA KIT PICK UP NA CARROCERIA DO VEÍCULO 
AUTOMOTOR: 
a) O fornecedor deverá elaborar uma solução para fixação do sistema conforme as 
medidas do veículo de interesse da Organização Bombeiro Militar contratante. Essa 
fixação deverá prever a segurança durante o deslocamento do veículo; 
b) A montagem e desmontagem deve visar a praticidade, de maneira que possa ser 
feita por 2 (duas) pessoas, sem o auxílio de equipamentos de elevação. Sugere-se o 
recurso de trilhos para evitar danos decorrentes do atrito com a viatura. 
 
25. DA ADAPTAÇÃO E GARANTIA DO SISTEMA KIT PICK UP 
a) A instalação e adaptação do veículo corre por conta da vencedora do certame, 
considerando todas as alterações na viatura que sejam necessárias para instalação 
dos equipamentos, o mesmo vale para as partes elétricas que se fizerem necessárias, 
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sendo a empresa a única responsável pelas alterações realizadas, assumindo os 
custos de problemas que possam ocorrer nas características originais do veículo na 
instalação ou durante o período de garantia; 
b) Todo o item deverá ter no mínimo 1 (um) ano de garantia pelo fornecedor e/ou 
fabricante dos componentes do equipamento a partir da data da entrega. As 
manutenções ou consertos que se fizerem necessários durante o período de garantia, 
devem ser realizados na sede do contratante, sem qualquer  ônus para o mesmo, 
seja de peças ou manutenção; 
c) O prazo de garantia iniciasse após o recebimento definitivo dos bens; 
d) O prazo de garantia poderá ser prorrogado, conforme negociação entre a contratada e 
a contratante ou na hipótese de regularização de defeitos, pelo prazo necessário a efetiva 
devolução. 
 

26. DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS 
a) Os bens serão recebidos no local estipulado acima, pelo setor responsável da unidade 
receptora; 
b) Uma Comissão, a ser designada, receberá os bens, emitindo termo de recebimento 
provisório para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações e 
teste de aceite; 
c) O recebimento definitivo dos bens se dará por meio de Certificação de documento 
fiscal ou documento equivalente, emitido pela Comissão designada para o recebimento, 
no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento provisório; 
d) Se detectada qualquer inconformidade com a proposta ou avaria no bem ou na 
embalagem deste, a contratada será imediatamente informada, por escrito, devendo se 
manifestar em até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comunicado; 
e) A contratada deverá sanar as irregularidades mencionadas no item anterior, no prazo 
estipulado pela contratante, que será determinado de acordo com a irregularidade 
sanada. 
f) A contratada fica obrigada a trocar, às suas expensas, o produto que for recusado por 
apresentar-se danificado, ou que estiver em desacordo com o disposto no edital e seus 
anexos e na proposta de preços; 
g) A troca se dará em prazo estipulado pela contratante, de acordo com item danificado 
ou irregular. 

 
27. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Proporcionar todas as facilidades que lhes couber ou forem possíveis para que o 
produto seja entregue na forma estabelecida neste Edital e seus Anexos e, no 
respectivo Contrato; 
b) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 
corrigido; 
c) Exercer o acompanhamento e fiscalização do produto, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhado 
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
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d) Rejeitar quaisquer materiais/equipamentos fornecidos em desacordo com as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos; 
e) Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal; 
f) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
g) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 
h) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que 
forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 
i)  O Município designará Comissão de no mínimo, 3 (três) membros para o 
recebimento dos objetos e serviços constantes no termo de referência.  
j) O Corpo de Bombeiros fiscalizará e inspecionará os objetos e serviços, podendo 
rejeitá-los, quando estes não atenderem ao definido.  
 

28. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO/ALTERAÇÃO 
Este contrato estará em vigor pelo período de 12 (doze) meses, prorrogando-se com a 
duração da garantia dos bens e suas eventuais restituições; 
 
29. DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
a) As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase licitatória e/ou de 
execução do contrato estão sujeitas às seguintes sanções:  
1) advertência; 
2) multa; 
3) suspensão temporária, não superior a 5 (cinco) anos, na modalidade de pregão, e não 
superior a 2 (dois) anos para as demais modalidades, aplicada segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida; e 
d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública; 
b) A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado descumprir 
qualquer obrigação; 
c) A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou execução do 
contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:  
1) 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou 
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o 
limite de 9,9% (nove, nove por cento); 
2) 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço 
ou rescisão do contrato por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;  
3) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 
d) O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da 
empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente; 
e) Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor 
excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial; 
f) O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço; 
g A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias; 
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h) A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades; 
i) A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações e/ou contratos, 
ficando suspenso o seu registro cadastral no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado 
de Santa Catarina/SEA, de acordo com os prazos a seguir:  
1) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela 
Administração e a empresa permanecer inadimplente; 
2) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da 
proposta após a abertura e antes do resultado do julgamento; 
3) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a 
autorização de fornecimento ou assinar o contrato; 
4) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou 
parcial da autorização de fornecimento e/ou do contrato; 
5) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à 
frustração dos objetivos da licitação; 
6) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos 
fraudulentos nas licitações; 
7) por até 5 (cinco) anos quando, na modalidade de pregão, a fornecedora convocada 
dentro do prazo de validade da sua proposta, que não celebrar o contrato, que deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, que ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, que não mantiver a proposta, que falhar ou 
fraudar na execução do contrato, que se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios; e 
8) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas 
previstas no item anterior; 
j)A penalidade de suspensão aplicada pela Administração, publicada no Diário Oficial do 
Estado, implicará na suspensão da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores 
do Estado de Santa Catarina/SEA; 
k) A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de 
reincidência; 
l) A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado da 
Administração – SEA; 
m) A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos 
que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que a aplicou; 
n) A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração 
Pública; 
o) As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, 
ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para 
obtenção do registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa 
Catarina/SEA, estarão sujeitas às seguintes penalidades:  
1) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da 
obtenção do registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos 
para as demais modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e 
2) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior. 
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p) As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou 
profissionais que:  
1) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; e 
2) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
q) Compete à Assessoria Jurídica do Município, após análise a indicação das 
penalidades previstas neste edital e legislação vigente, cuja aplicação dependerá da 
homologação da autoridade competente do órgão ou entidade; 
r) É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas 
neste edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que 
será dirigido à autoridade competente do órgão ou entidade; 
s) As penalidades aplicadas serão registradas no Cadastro Geral de Fornecedores do 
Estado de Santa Catarina/SEA; 
t)Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará ao 
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro. 
 
30. DISPOSIÇÕES FINAIS 
a) O Município de Ponte Serrada poderá revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Município 
poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou 
para sua abertura. 
b) O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará 
a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 
vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 
c) É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 
d) Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação/inabilitação. 
e) O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta. 
f) As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
g) As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial do Município/Diário Oficial do Estado. 
h) Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 
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i) A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os 
termos deste Edital. 
j) Não cabe à Bolsa de licitações e Leiloes do Brasil qualquer responsabilidade pelas 
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e 
às condições de entrega dos medicamentos ou da prestação de serviços e quanto à 
quitação financeira da negociação realizada. 
k) É competente o Foro desta Comarca de Ponte Serrada/SC, para solucionar quaisquer 
litígios oriundos da e licitação. 
l) O Pregoeiro e/ou seus assistentes prestarão todos os esclarecimentos solicitados 
pelos interessados nesta licitação, estando disponíveis para atendimento de segunda à 
sexta-feira, em horário de expediente, no Departamento de Licitações, ou pelo telefone 
49-3435-6021ou 3435-6014. 
m) A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará 
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente. 
n) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
o) A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre o valor inicial do Contrato que 
se fizerem necessários, por conveniência da Contratante, dentro do limite permitido pelo 
artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sem direito a qualquer 
indenização; 
p) Não será permitida a subcontratação do objeto deste edital; 
q) Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da 
legislação pertinente. 
 

Ponte Serrada/SC, 15 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

JULIO CEZAR PAGLIA 
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 

 
 
 
Analisado e Aprovado 
 
 
 
André Luiz Panizzi                                                                                                                                                                                                           
OAB/SC: 23.051 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 19/2022 

 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2022 
 

ANEXO 2 – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM 01  
 

VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 
 

1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO 
1.1. Nomenclatura: Veículo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla; Transmissão: 
automática. Combustível: óleo Diesel. Tração 4x4. Veículo Novo, Zero Km, 
Ano/Modelo de Fabricação 2022/2022 ou superior. 
 
1.2. Cor predominante: 
1.2.1. Vermelho (Deverá ser vermelho sólido de fábrica na cor do pantone 186C). 
Caso a solicitante não possua o vermelho equivalente ao pantone solicitado, deverá 
solicitar aprovação prévia da sua cor através do envio de prospecto, laudo, ou outro 
documento padrão adequado que demonstre a cor sugerida, após a fase competitiva 
da licitação, caso a licitante opte por essa opção. Caso a cor original de fábrica 
sugerida pelo licitante não seja aceita pelo responsável pela análise, por diferenciar-
se da cor padrão do CBMSC, esta não poderá optar por seguir no certame. O veículo 
deverá vir com as plotagens conforme preconizado no Manual de Sinalização da 
Frota do CBMSC: 
https://drive.google.com/file/d/1QyqRxAUMdoLOhdtIS2cxa8QIn8NgF8VW/view 
Os adesivos a serem utilizados devem ser refletivos inclusive os símbolos em 
impressão digital resistente resistente às intempéries. 
 
1.3. Características gerais do veículo: 
1.3.1. Zero km; 
1.3.2. 04 portas; 
1.3.3. Tração: 4X4; 
1.3.4. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; 
1.3.5. Cabine/Carroceria: para 05 ocupantes, carroceria Cabine Dupla. 
 
1.4. Dimensões: 
1.4.1. Comprimento total mínimo: 5200 mm; 
1.4.2. Distância mínima entre eixos: 2950 mm; 
1.4.3. Largura mínima: 1780 mm; 
1.4.4. Altura mínima: 1740 mm; 
1.4.5. Caçamba: 
1.4.5.1.Comprimento total mínimo: 1480 mm; 

https://drive.google.com/file/d/1QyqRxAUMdoLOhdtIS2cxa8QIn8NgF8VW/view
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1.4.5.2.Largura mínima: 1460 mm. 
 
1.5. Motor: 
1.5.1. Dianteiro com, no mínimo, 4 cilindros; 
1.5.2. Potência máxima igual ou superior a 185 cv; 
1.5.3. Torque máximo igual ou superior a 42 kgfm; 
1.5.4. Sistema de alimentação: injeção eletrônica direta; 
1.5.5. Aspiração: turbocompressor. 
 
1.6. Abastecimento de Combustível: 
1.6.1. Combustível: óleo Diesel; 
1.6.2. Capacidade mínima do tanque de combustível: 70 litros. 
1.7. Transmissão: 
1.7.1. Automática de, no mínimo, 5 velocidades à frente. 
1.8. Direção: 
1.8.1. Elétrica, hidráulica ou eletro-hidráulica. 
 
1.9. Capacidade: 
1.9.1. Capacidade de carga útil mínima: 1.000 Kg. 
 
1.10. Sistema de Segurança: 
1.10.1. Freio com Sistema Anti-Bloqueio (ABS) nas quatro rodas; 
1.10.2. Distribuição eletrônica de frenagem (EBD); 
1.10.3. Airbags frontais; 
1.10.4. Alarme (sistema anti-furto); 
1.10.5. Cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes; 
1.10.6. Encosto de cabeça para todos os ocupantes; 
1.10.7. Controle de estabilidade; 
1.10.8. Controle de tração; 
1.10.9. Faróis de neblina (de série); 
1.10.10. Travamento central das portas; 
1.10.11. Desembaçador do vidro traseiro; 
1.10.12. Assistente de partida em rampa; 
1.10.13. Sensores de estacionamento traseiro; 
1.10.14. Ganchos de amarração de carga na caçamba. 
 
1.11. Conforto: 
1.11.1. Ar-condicionado; 
1.11.2. Ar quente;1.11.3. Banco do motorista com ajuste de altura; 
1.11.4. Apoio de braço para o motorista (de série); 
1.11.5. Ajuste do volante em altura; 
1.11.6. Ajuste elétrico dos retrovisores (de série); 
1.11.7. Controle automático de velocidade; 
1.11.8. Controle elétrico dos vidros dianteiros; 
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1.11.9. Controle elétrico dos vidros traseiros (de série); 
1.11.10. Rodas de liga leve (de série); 
1.11.11. Banco traseiro rebatível; 
1.11.12. Alças de segurança no teto; 
1.11.13. Chave com comando remoto; 
1.11.14. Ponto de força 12 V. 
 
1.12. Informação/tecnologia: 
1.12.1. Rádio (de série); 
1.12.2. Conexão USB; 
1.12.3. Conexão Bluetooth; 
1.12.4. Volante multifuncional (de série); 
1.12.5. Computador de bordo; 
1.12.6. Central Multimídia Original de fábrica com no mínimo 7”; 
 
1.13. Acessórios: 
1.13.1. Protetor de cárter/motor; 
1.13.2. Jogo de tapetes. 
 
1.14. Prescrições Diversas:  
1.14.1. Sinalizador Visual: 
1.14.1. Barra sinalizadora em formato de ARCO OU LINEAR, com módulo único e 
lente inteiriça ou estruturada em módulos (tampas) sequenciais que ocupem toda 
área interna do tamanho do sinalizador, com comprimento entre 1.015 mm e 1.300 
mm, largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 70 mm e 110 mm. Instalada pela 
licitante vencedora no teto do veículo. 
Barra dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio 
extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na cor preta, cúpula, injetada em 
policarbonato na cor (RUBI), resistente a impactos, descoloração e com tratamento 
UV; 
Sistema luminoso composto por módulos com no mínimo 4 Leds próprios para 
iluminação, com potência não inferior de 3 W cada Led, na cor VERMELHO, com 
garantia dos LEDS de 5 anos. Dotado de lente colimadora difusora em plástico de 
engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade. Alimentados nominalmente 
com 12 Vcc. Com no mínimo 20 módulos, distribuídos equitativamente por toda a 
extensão da barra, de forma a permitir total visualização, sem que haja pontos cegos 
de luminosidade, desde que o “design” do veículo permita. 
Dotado de luz de beco EXTERNA de alto brilho/iluminação, sendo 01 (uma) em cada 
lateral da barra de luz.  
Cada LED deverá obedecer a especificação a seguir descrita:  
Cor predominante  
- Comprimento de onda de 620 a 630 nm;  
- Categoria: AlInGaP; vermelho: 
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O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de micro 
processador ou micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos, com 
pulsos luminosos de até 25 ms. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente 
elétrica aplicada nos Leds através de PWM (Pulse Width Modulator), o PWM devendo 
garantir também a intensidade luminosa dos Leds, mesmo que o veiculo esteja 
desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil 
dos Leds. O consumo máximo da barra nas diversas funções dos Leds, não deverá 
ultrapassar 5 A, na condição de alimentação nominal.  
O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos até 16 
padrões de "flashs" distintos ou outras funções de iluminação a serem definidos / 
utilizados no futuro, sem custos adicionais, os quais deverão ser acionados separados 
ou simultaneamente no caso de se utilizar LED e dispositivos de iluminação não 
intermitentes (luzes de beco e/ou frontais).  
O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá permitir o 
funcionamento independente de ambos os sistemas. Deverá ser instalado em local 
específico quando este for solicitado (console) ou no local originalmente destinado à 
instalação de rádio possibilitando sua operação por ambos os ocupantes da cabina.  
O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, 
gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado 
desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo 
da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor.  
O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de 
tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder 
valores não propícios. 
 
1.15. Sinalizador acústico: 
1.15.1. Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc e 04 (quatro) 
tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz;  
Conjunto sonofletor com Driver 100 W e pressão sonora de 110 dB à 1 metro; 
Sistema de megafone com ajuste de ganho, e potência de no mínimo 30 W RMS, com 
interligação auxiliar de áudio com o rádio transceptor;  
Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma 
de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de 
frequência utilizada pelas Polícias.  
 
1.16. Luzes auxiliares 
1.16.1. 04 (quatro) mini sinalizadores, alojados na grade do veículo, distribuídos em 
forma de “V”, dotados de 4 LED'S de alta potência nas cores vermelho (4 unidades); 
sincronizados face a face com efeito estroboscópico; capacidade luminosa de no 
mínimo 3 watts de potência para cada LED;  
02 (dois) mini sinalizadores, alojados próximo às lanternas traseiras do veículo, com 4 
LEDs de alta potência nas cores vermelho, sincronizados face a face com efeito 
estroboscópico. capacidade luminosa de no mínimo 3 watts de potência para cada 
LED; 
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Os mini sinalizadores deverão ser selados para evitar contato com umidade e atender 
ao prazo de garantia previsto neste Termo de Referência; 
Cada LED dos mini sinalizadores deverá obedecer a especificação a seguir descrita:  
Cor predominante vermelho: 
- Comprimento de onda de 620 a 630 nm;  
- Categoria: AlInGaP; 
 
Normas: A licitante, juntamente com os documentos de habilitação, deverá apresentar 
certidão emitida por entidade competente, que comprove que o sistema de 
sinalização visual a ser fornecido atende as seguintes normas, em suas respectivas 
últimas edições: 
1. SAE J575 - sinalizador visual 
2. SAE J595 - classe 1 vermelho - sinalizador visual 
3. SAE J578 - sinalizador visual 
4. SAE J845 – classe 1A vermelho - sinalizador visual 
 
Catálogo e/ou prospecto do sinalizador redigido em língua portuguesa;  
Documento de que os led`s deverão possuir garantia mínima de 05 (cinco) anos do 
fabricante do sinalizador;  
Comprovação de que a empresa proponente possui autorização para prestar 
assistência técnica aos equipamentos ofertados no estado, através de Certificado de 
Assistência Autorizada da marca ofertada pela empresa, ou como pertencente ao seu 
quadro técnico. 
 
1.17. Revestimentos de piso e bancos 
1.17.1. Revestimento dos bancos a ser aplicado sobre os bancos originais de fábrica, 
confeccionado em curvim automotivo, flexível e impermeável, que facilite a limpeza, 
dotado de pontos de resistência nas laterais dos encostos e dos assentos, 
principalmente nas bordas laterais dos bancos, onde o atrito durante entrada e saída 
do veículo é constante. 
Piso revestido totalmente, sem deixar aparente nenhuma aérea que possua carpete, 
em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta. As bordas devem estar 
presas dentro das calhas e suportes do veículo para melhor vedação.  
 
1.18. Estribos laterais 
1.18.1. Confeccionado em tubos de aço ou alumínio, pintados na cor preta, com 
superfície antiderrapante, montado sobre uma estrutura de aço resistente, devendo 
suportar a subida de pessoas no veículo. 
 
1.19. Para-choques de impulsão  
1.19.1. DIANTEIRO COM PROTEÇÃO DE FAROL E BSE PARA GUINCHO 
ELÉTRICO NA COR PRETO: Estrutura tubular fabricada em aço carbono galvanizado 
com tubos de 2 polegadas afixados a chapas de no mínimo 4,7mm de espessura com 
barras de proteção e reforço revestidas de material polimérico. Com protetores de 
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farol em estrutura tubular. Pintura na cor preta em tinta com tratamento anticorrosivo 
ou pintura eletroestática. 
 
1.20. Farol auxiliar em led 
1.22.1. Farol auxiliar em formato de barra, construído em perfil de alumínio extrudado, 
anodizado ou pintado na cor preta, com largura entre 400 e 500mm, instalado entre 
as barras verticais do para-choque de impulsão dianteiro ou em local mais adequado 
na grade do veículo. Iluminação composta de no mínimo 30 e no máximo 40 diodos 
emissores de luz (LEDs) com no mínimo 3W de potência cada na cor branca, com 
dois tipos de lentes colimadoras, lentes para longo alcance e lentes difusoras. 
Cada LED deverá seguir a seguinte especificação: 
- Cor predominantemente branca com temperatura de cor de 6500K típico; 
- Categoria InGaN; 
- As Lentes colimadoras deverão seguir a seguinte distribuição: 

a) Facho central (aproximadamente 2/3 das luzes): Lentes para longo alcance; 
b) Fachos das extremidades (aproximadamente 1/3 das luzes): Lentes difusoras. 
 

1.21. Película nos vidros laterais e traseiros 
1.21.1. Película de proteção solar nos vidros laterais e traseiro (térmico) com garantia 
mínima de 05(cinco) anos, com tom mais escuro permitido pela legislação vigente; 
 
1.22. Engate de reboque 
1.22.1. Engate para reboque em conformidade com as normas da autoridade de 
trânsito conforme Resolução 197 e 234 do CONTRAM e NBR ISO 3853, NBR ISO 
1103, NBR ISO 9187 (com dispositivo que não permita a fixação inversa do sistema 
de iluminação do reboque, evitando a queima de fusíveis do veículo) 
 
1.23. Calhas de chuva: 
1.23.1. Deverão ser instaladas em todas as janelas laterais dispositivos de proteção 
fabricados em plástico de engenharia, afim de evitar o ingresso de água de chuva 
quando os vidros estiverem entreabertos. 
 
1.24. Guincho elétrico: 
1.24.1. Guincho elétrico com capacidade mínima de 12.000lbs/5.443kg de tração com 
cabo de aço com no mínimo 30 m, que suporte no mínimo 30% a mais do que a 
capacidade do guincho escolhido. 
Deverá ser instalado na parte dianteira do veículo ser fixado diretamente no chassi do 
veículo de forma a se integrar ao para-choques e ao para-choques de impulsão 
dianteiro a ser instalado. 
Deverá ser instalado de forma que possa ser retirado em caso de necessidade, porém 
de modo que possa ser utilizado com sua potência total sem que se solte do veículo. 
O guincho deverá ser acionado por controle remoto por cabo de no mínimo 3m de 
comprimento e também de forma manual. 
O guincho deverá ser blindado para evitar a entrada de água. 
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Na extremidade do cabo deverá ser instalado um gancho de aço forjado, com 
capacidade igual ou superior a de tração do guincho. 
Deverá possuir roletes guias dianteiros cromados e construídos em aço carbono 1020 
ou de resistência superior. 
O guincho deverá ser fornecido com sistema de roldanas, cabo de aço e gancho de 
aço forjado que permita dobrar sua capacidade de arrasto, com a velocidade de 
arrasto reduzida a metade. 
O licitante deverá apresentar, após a fase competitiva da licitação, catálogo e/ou 
informações técnicas do guincho que será fornecido. 
 
1.25. Rádio de comunicação: 
1.25.1. Rádio Transmissor – Receptor Instalado na Caminhonete. (Referência Modelo 
Rádio Motorola DGM 8500 e Modelo Antena ARS MV-00A/GPS.) 
01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor com GPS; 
01 (um) microfone de mão com tecla de transmissão; 
01 (um) conjunto de cabo de alimentação e suporte de fixação; 
01 (um) alto-falante frontal; 
01 (uma) antena whip ¼ de onda, 0 dB de ganho, para fixação no teto do veículo; 
01 (uma) antena GPS magnética; 
 
1.26. Características gerais dos acessórios: 
Operação 100% integrada com sistema rádio analógico de rádio atualmente utilizado 
no CBMSC e digital DMR a ser instalado; 
Fácil manuseio e operação; 
Controles do painel, liga, desliga, volume, canais, alto falante frontal; 
Capacidade mínima de canais (grupos) – 700 Grupos/Canais; 
Possibilidade de configuração de no mínimo 2 zonas; 
Memória interna de no mínimo 32Mb, para instalação de aplicativos; 
Varredura de canais; 
Display alfanumérico colorido com no mínimo 4 linhas; 
Tipo de serviço: simplex e semi duplex; analógico e digital;  
2.4.6.7.10. 
Alimentação: 13.8 Vcc ± 15%, com negativo à massa; 
Possibilidade de transmissão de voz e dados (mensagens pré programadas); 
Operar no modo analógico e digital; 
Padrões militares STD/810 C, D, E, F, G; 
Classificação IP65; 
Gerar e enviar coordenada de localização geográfica; 
Conexão Bluetooth 4.0 para acessório de áudio e comunicação de dados; 
Possibilitar futura ampliação para sistema troncalizado, através de adição de 
aplicativo ou licença; 
Conexão Wi-Fi integrado para programação e configuração do equipamento; 
Dispor de função de programação de parâmetros dos terminais através de interface 
aérea a distância; 
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Possibilitar operar em função roaming com licença. 
Características Eletrônicas Básicas: 
Modulação: FM (analógico), 4FSK (digital); 
Protocolo digital DMR; 
Faixa de frequência: 136 a 174 MHz; 
Espaçamento de canais: 12.5 / 25 Khz; 
Tipo de Emissão: 11K0F3E / 7K60FXD / 7K60FXE; 
Espaçamento de canais: 12,5 / 25 KHz com programação dentro da faixa acima; 
Faixa de temperatura de operação: -30°C a +60°C; 
Estabilidade de frequência: melhor ou igual a ± 1.5 ppm; 
Controle de RF (Radiofrequência) através de sintetizador eletrônico;  
Proteção eletrônica contra: 
Variação de impedância de RF por descasamento da antena; 
Excesso de potência do transmissor acima do limite nominal do modelo, e 
Acionamento contínuo do transmissor por tempo superior ao permitido, reciclável em 
cada acionamento, 
com aviso sonoro ao usuário de “tempo esgotado” (T.0.T.), sendo programável, 
externamente via computador PC; 
Memória eletrônica para programação/reprogramação da(s) frequência(s) de 
operação e dos recursos 
operacionais, por acesso externo via computador PC; 
Tensão de alimentação nominal de 12Vcc;  
Consumo máximo em stand-by CC 0,8A;  
Consumo máximo em transmissão CC 14,5A;  
Consumo máximo em recepção CC 2,0A; 
Transmissor: 
Potência nominal de RF (mínima): 45 Watts com redução por ajuste programável 
Desvio: ± 5 KHz @ 25 KHz para 100% de modulação medida com tom de 1KHz.; 
Resposta de áudio: 300 a 3000 Hz; 
Distorção de áudio: melhor ou igual a 3%; 
Vocoder digital: AMBE 2+; 
Receptor: 
Sensibilidade analógica (12 dB SINAD): melhor ou igual a 0.30 uV; 
Sensibilidade digital: melhor ou igual a 0.25 uV @ 5% BER; 
Seletividade: melhor ou igual a 80 dB @ 25 KHz, melhor ou igual a 50 dB @ 12.5 Khz; 
Intermodulação: melhor ou igual a 78 dB; 
Rejeição de espúrios: melhor ou igual a 80 dB; 
Saída de áudio: mínimo de 3 Watts; 
 
2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS 
2.1. Garantia total do veículo pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses ou 
100.000 (cem mil) quilômetros, prevalecendo o que ocorrer primeiro, a contar de 
efetivo recebimento do veículo pelo Contratante; 
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2.2. Assistências Técnicas e de Manutenção: concessionárias autorizadas no Estado 
de Santa Catarina para assistência técnica, disponíveis em, no mínimo, uma por 
Mesorregião de Santa Catarina (Norte, Sul, Leste, Oeste, Planalto e Vale), com 
apresentação da relação dos prestadores das concessionárias autorizadas em cada 
Mesorregião do Estado de Santa Catarina com endereço completo, telefone, Fax, 
CEP, e-mail, etc. As manutenções serão realizadas na Assistência Técnica da 
Mesorregião do Município Contratante/Adquirente; 
2.3. No período de garantia, os serviços de assistência técnica serão efetuados e o 
problema solucionado num prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da 
solicitação/notificação oficial; 
2.4. Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, justificará e 
comprovará por escrito os motivos, ficando a prorrogação por mais 10 (dez) dias úteis 
(máximo) condicionada à aceitação do Contratante; 
2.5. É vedada a elaboração de manual de proprietário exclusivo para os veículos 
objeto da presente contratação com termos distintos daqueles fornecidos aos 
proprietários particulares do mesmo modelo do veículo. 
 
3. EXECUÇÃO DA GARANTIA 
3.1. Considerando que o veículos será adquirido no município de Ponte Serrada, no 
Estado de Santa Catarina, as concessionárias autorizadas estarão disponíveis em, no 
mínimo, uma na Região Oeste de Santa Catarina, para execução da garantia e 
assistência técnica por meio de serviços especializados de manutenção homologados 
pela Fabricante/Montadora; 
3.2. As revisões periódicas previstas no manual do proprietário serão realizadas na 
rede de concessionárias autorizadas da Fabricante/Montadora, com ônus ao 
proprietário, durante o prazo de garantia dos veículos, nas condições estabelecidas 
no manual do proprietário; 
3.3. Durante o período de garantia do veículo, nos casos em que as revisões forem 
realizadas de acordo com o manual do proprietário, em rede de concessionárias 
autorizadas, caso ocorra à necessidade de substituição de peças genuínas 
decorrentes de vício de fabricação, desde que o proprietário do veículo não tenha 
dado causa ao defeito, o custo da mão-de-obra especializada necessária e da 
aquisição da peça será de responsabilidade da Contratada; 
3.4. Durante o período de garantia dos veículos de, no mínimo, 36 (trinta e seis) 
meses ou 100.000 (cem mil) quilômetros, prevalecendo o que ocorrer primeiro, a 
contar da data de retirada do veículo pelo proprietário, a Contratada se 
responsabilizará pela manutenção corretiva dos veículos que apresentarem defeitos, 
na concessionária autorizada mais próxima, arcando com as peças de reposição e 
com a mão-de-obra necessária; 
3.5. Em caso de pane mecânica/elétrica do veículo que o impeça de circular, quando 
do deslocamento do local de entrega até o destino final, os custos de remoção e de 
transporte do veículo (guincho) até a concessionária autorizada mais próxima do local 
do evento será de responsabilidade da Contratada, independentemente de previsão 
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dessa cobertura no manual do proprietário ou em manuais de serviços acessórios, 
bem como outras despesas decorrentes e inerentes a esta situação; 
3.6. A Contratada disponibilizará telefone de emergência 24h (central/serviço de 
atendimento ao cliente) para acionamento do guincho em eventuais ocorrências, em 
item posicionado no painel/para-brisa do veículo; 
3.7. É vedado à Contratada opor qualquer restrição de assistência técnica constante 
no manual da Fabricante/Montadora ou em outro instrumento da fábrica, cuja 
participação no Certame configura plena aceitação das condições exigidas. 
 
4. DA ENTREGA DO VEÍCULO 
4.1. O veículo será entregue no Município Contratante, no endereço indicado na 
Autorização de Fornecimento. 
4.2. O veículo será transportado através de veículo apropriado, não sendo permitido o 
deslocamento com o veículo rodando, e todas as despesas relacionadas com as 
entregas em cada Município Contratante correrão por conta do Fornecedor; 
4.3. Na entrega técnica, o Fornecedor apresentará ao Proprietário todas as 
informações sobre os recursos que seu veículo oferece e suas funcionalidades, 
instruções fundamentais sobre condução econômica, instruções sobre a importância 
da manutenção preventiva, frequências recomendadas para a troca de óleo e filtros e 
sobre a garantia do veículo; 
4.4. Será considerado Zero Quilômetro o veículo cujo hodômetro não esteja com a 
quilometragem superior a 50 (cinquenta) quilômetros; 
4.5. A garantia dos produtos a serem entregues não será inferior àquela contida no 
descritivo do item, e 
deverá estar igual àquela apresentada e aceita na proposta. 
 
5. PRIMEIRO EMPLACAMENTO 
5.1. O veículo novo não estará registrado ou licenciado, sendo o primeiro 
emplacamento obrigatoriamente realizado pelo Órgão Participante que constar da 
autorização de fornecimento. 
 
6. DAS JUSTIFICATIVAS 
6.1. Das Dimensões: as dimensões mínimas solicitadas são para o transporte de 05 
ocupantes adultos, considerando que a antropometria da população catarinense, 
segundo o IBGE, é, em média, de 1,68 m de altura e um peso médio de 68 quilos, 
para que os mesmos possam ser acomodados com conforto e segurança. 
Considerando que os passageiros transportem os seus pertences pessoais ou de 
trabalho tais como malas, ferramentas e/ou instrumentos de trabalho, atendendo ao 
art. 248 do Código de Trânsito Brasileiro: “transportar em veículo destinado ao 
transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no art. 
nº 109” (do mesmo diploma legal). 
6.2. Os veículos visam o aumento, renovação e/ou substituição da frota dos órgãos ou 
entidades dos entes da Federação (direta ou indireta) com alta quilometragem e alto 
custo de manutenção, e, ainda, por considerar que os veículos novos serão utilizados 
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em deslocamentos contínuos com viagens de longas distâncias, realizadas 
principalmente no transporte de peças de médio ou grande porte e de insumos 
utilizados em veículos, máquinas 
e equipamentos dos órgãos ou entidades dos entes da Federação (direta ou indireta), 
bem como nos deslocamentos dos agentes públicos para desenvolvimento nas 
atividades de trabalho, entre outras atividades necessárias para o atendimento das 
ações públicas, esses automóveis devem ser dotados de considerável capacidade de 
carga e com dimensões suficientes para tais propósitos. 
6.3. Poderão, também, ser utilizados em diferentes tipos de terreno e em situações 
adversas (como mal tempo, aclives com ângulos consideráveis etc.), por esse motivo 
se faz necessário que esses veículos possuam tração nas quatro rodas, bem como 
controles de estabilidade e de tração. 
6.4. O câmbio automático visa maior conforto de dirigibilidade ao motorista, 
substituindo a troca excessiva de marchas manualmente em viagens de longa 
distância, exigindo menor esforço do condutor e, consequentemente, reduzindo seu 
cansaço após dirigir por longos períodos, além de garantir aos ocupantes maior 
segurança, pois o motorista poderá ficar mais atento à dirigibilidade do veículo e a 
situações emergenciais. 
6.5. Entendendo que, por se tratar de veículo público, e que não será conduzido por 
um único motorista, a opção pelo câmbio automático se traduz em economia e o 
câmbio manual está mais propenso a consertos se as marchas forem mal acionadas, 
ficando a embreagem comprometida, ocasionando manutenções mais frequentes, 
acarretando, consequentemente, em maior custo. 
6.6. De acordo com as principais Fabricantes/Montadoras de veículos, nos próximos 
quatro anos, ofertarão metade de sua frota zero km no Brasil com câmbio automático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua Madre Maria Theodora, n. 264, centro, 
e-mail:  licitacao@ponteserrada.sc.gov.br e licitacaoponteserrada@gmail.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM 2 
 
KIT PICK-UP PARA COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL COM TANQUE RÍGIDO 
DE 500 LITROS E ARMÁRIO DE FERRAMENTAS. 
 
Conjunto compacto desenvolvido para montagem rápida em qualquer modelo de pick-
up transformando-a em um veículo autônomo, de pronta resposta, para combate a 
incêndios. 
Composto por um tanque rígido, partida manual e elétrica da moto bomba, 
mangueiras de sucção e de descarga, carretel de suporte para mangueira de 
descarga, hidrojetor com mangueira medindo entre 5,0 a 10,0m e pistola para 
descarga de água com jato pleno ou spray. 
Deve permitir o auto abastecimento, captando água através de hidrojetor com 
mangueira de sucção com filtro e flutuador na extremidade. 
 
1.1. Componentes do Conjunto de Combate a Incêndio 
O tanque rígido deverá ser confeccionado em fibra de vidro, polietileno ou fabricado 
em aço carbono, (nesses casos pintado com pintura epóxi poliamida ou compatível), 
alumínio ou aço inoxidável, com capacidade de aproximadamente 500 (quinhentos) 
litros de água, (de acordo com a capacidade de carga da viatura e do interesse do 
contratante). Deve conter quebra ondas internos para melhor distribuição do peso e 
máxima estabilidade do veículo. Observar dimensões dos veículos disponíveis para 
determinar as dimensões do tanque. Deve conter local específico para enchimento do 
tanque com conexão Storz para mangueira de 1” ½” (uma polegada e meia) de 
diâmetro. Deve apresentar hidrojetor (abastecedor) para reabastecimento do tanque 
com mangote de sucção com comprimento entre 5,0 (cinco) a 10,0 (dez) metros e 
filtro flutuante na extremidade. Deve possuir bocal de enchimento com tampa roscada 
e peneira com diâmetro mínimo de 80,0 (oitenta) mm. 
Carretel de alta pressão, manual, acoplado em suporte metálico, para até 30,0 (trinta) 
metros de mangueiras. Laterais do carretel com diâmetro de 300,0 a 450,0 mm e 
comprimento do eixo central de 300 a 400 mm. Espiga de engate roscado em inox na 
saída e entrada de água. Eixo para manivela e manivela ajustável. Estrutura metálica 
com pintura em epóxi. Carretel em chapa reforçadas. Filtro externo com tela plissada 
na entrada para a moto bomba. 
Motor a combustão 4 tempos, à gasolina, 1 cilindro, refrigerado a ar, entre 163 a 220 
cilindradas e 5,5 HP a 7 HP, peso líquido máximo: 16,0 kg, partida elétrica e manual 
auto retrátil. 
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O conjunto Moto bomba deverá ser autoescorvante, tipo membrana, peso líquido de 
até 8,0 kg, com vazão 39,0 a 45,0 l/min a 40 Bar de pressão, pistola ou lança de 
descarga modelo com ponta de 3,5 mm, pressão máxima 60 Bar, comprimento 600,0 
mm, peso 1,6 kg. 
Mangueira de sucção espiralada translúcida, diâmetro interno de  ¾” (três quartos) ou 
1” (uma polegada) e 7,0 (sete) metros de comprimento. 
Mangueira de descarga deverá ser fornecidas em 2 (duas) unidades para trabalhos 
em alta pressão, fabricadas em borracha sintética de 30,0 (trinta) metros de 
comprimento cada, (acopláveis entre si por engate rápido nas extremidades, 
totalizando 60,0 (sessenta) metros, com trama de poliéster, diâmetro interno 1⁄2” 
(meia polegada), diâmetro externo 3⁄4” (três quartos de polegada), cor laranja (para 
fácil visualização em solo), pressão de trabalho 700 PSI ou superior, com engates 
rápidos, roscados, recravados nas extremidades da mangueira. Peso aproximado do 
rolo de 30,0 (trinta) metros com engates deve ser de 8,0 kg. 
Conexões tipo engate rápido, recravadas. 
 
1.2. Fixação do sistema kit pick up na carroceria do veículo: 
O fornecedor deverá elaborar uma solução para fixação do sistema conforme as 
medidas do veículo de interesse da Organização Bombeiro Militar contratante. Essa 
fixação deverá prever a segurança durante o deslocamento do veículo. 
A montagem e desmontagem deve visar a praticidade, de maneira que possa ser feita 
por 2 (duas) pessoas, sem o auxílio de equipamentos de elevação. Sugere-se o 
recurso de trilhos para evitar danos decorrentes do atrito com a viatura. 
 
1.3 Componentes do Armário de ferramentas 
Estrutura montável e desmontável por até 2 pessoas para acomodação, organização 
e transporte de EPIs, ferramentas e equipamentos de combate a incêndios, busca, 
resgate e salvamento terrestre em ocorrências diversas. 
Fabricada em aço carbono de alta resistência e baixo peso específico (pintado com 
pintura epóxi poliamida ou compatível). Deve possuir 1,0 (uma) gaveta vedada 
fabricada em alumínio para armazenamento de EPIs, ferramentas e equipamentos 
que não possam molhar ou serem expostos a poeira, com capacidade mínima de 
volume como sendo 100,0 (cem) litros, com amortecedores na tampa facilitando a 
abertura e mantendo a mesma aberta, ter fechadura embutida com chave para 
trancar a mesma; 
Possuir mais gavetas interligadas para o acondicionamento do que estiver sendo 
transportado podendo ser acessadas pelas laterais do veículo tendo as mesmas, 
sistemas de trava automática e amortecedores para abertura e manutenção das 
mesmas abertas, ou acesso pela parte superior, com porta deslizante composta de 
travas automáticas tanto para abertura quanto para fechamento. 
Possuir dispositivos de iluminação utilizando o sistema elétrico do veículo como fonte 
de fornecimento de energia, oferecendo iluminação interna nas gavetas para 
trabalhos noturnos. Deve possui torre de iluminação composta por 1 (um) ou 2 (dos) 
refletores de LEDs com potência total não inferior a 300 (trezentos) Watts, 5000 
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Lumens, ou similar com no mínimo a mesma potência dos anteriores, todos IP 68, 
podendo serem utilizados inclusive em dias de chuva. 
 
1.4. Adaptação e Garantia 
A instalação e adaptação do veículo corre por conta da vencedora do certame, 
considerando todas as alterações na viatura que sejam necessárias para instalação 
dos equipamentos, o mesmo vale para as partes elétricas que se fizerem necessárias, 
sendo a empresa a única responsável pelas alterações realizadas, assumindo os 
custos de problemas que possam ocorrer nas características originais do veículo na 
instalação ou durante o período de garantia; 
Todo o item deverá ter no mínimo 1 (um) ano de garantia pelo fornecedor e/ou 
fabricante dos componentes do equipamento a partir da data da entrega. As 
manutenções ou consertos que se fizerem necessários durante o período de garantia, 
devem ser realizados na sede do contratante, sem qualquer  ônus para o mesmo, 
seja de peças ou manutenção. 
 
Prazo de entrega: 
A fixação do sistema kit pick up deverá ser feita após a entrega do veículo que tem 
prazo de 120 (cento e vinte dias). 
Assim, fica estabelecido o prazo de 150 (cento e cinquenta dias) para entrega e 
instalação do item. 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 19/2022 
 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2022 

 
ANEXO 3 – DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 
 

 
A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ 
n.__________________, Inscrição Estadual n. _________________sediada (endereço 
completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, para efeitos do 
Pregão Presencial N.10 conforme segue:  
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 
- DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/93, acrescido pela Lei 
n. 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz a partir de 14 anos; 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 
10.520/2002 

- DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação bem como o cumprimento 
do  PRAZO DE ENTREGA dos itens que foi vencedora, conforme o exigido no edital, em 
atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal n. 10.520/02; 

 
 

Ponte Serrada, 15 de fevereiro de 2022. 
 

___________________________________________ 
nome e assinatura do responsável legal  

 
 
 
 
 
-Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em original, por cópias 
simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 
por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedido via Internet; 
-As assinaturas dos responsáveis pela empresas deverão ser reconhecidas por cartório 
competente ou por servidor da Administração. 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 19/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2022 

 
ANEXO 4 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA LEI ORGÂNICA 
              
 

 
 ………………………………………………., inscrita no CNPJ n° 
……………………………., sediada na rua …………………….., cidade de ............................, 
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)……………………..., portador(a) da 
Carteira de Identidade n° …………….. e do CPF n° ………………………………... DECLARA 
que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa 
pública e de sociedade de economia mista, parentesco com o Prefeito, o Vice-Prefeito, 
Assessores, Secretários e Diretores e as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou 
parentesco afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como os 
Vereadores e as pessoas ligadas a estes por matrimônio ou parentesco afim ou 
consangüíneo, ou por adoção, até o primeiro grau, não poderão contratar com o Município. 
 
 

…………………………….., de ……….. de ..... 
 
 
 

________________________________________________ 
Representante legal 

 
 
 
 
 
-Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em original, por cópias 
simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 
por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedido via Internet; 
- As assinaturas dos responsáveis pelas empresas deverão ser reconhecidas por cartório 
competente ou por servidor da Administração. 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 19/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2022 

MENOR PREÇO POR ITEM 
 

ANEXO 5 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE 
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 
 
 
 
 

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) 
Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de 
licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para 
efeito do disposto na LC 123/2006. 

 
 

 
DATA 

________________________________________________ 
Representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em original, por cópias 
simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 
por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedido via Internet; 
- As assinaturas dos responsáveis pelas empresas deverão ser reconhecidas por cartório 
competente ou por servidor da Administração; 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 19/2022 
 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2022 

 
ANEXO N. 6 

MINUTA DE CONTRATO DE ASSSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA N. 
 

Pelo presente instrumento de contratação direta, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
PONTE SERRADA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 82.777.236/0001-01, 
com sede na Rua Madre Maria Theodora, 264, na cidade de Ponte Serrada - SC, 
representado por seu Prefeito Municipal, ALCEU ALBERTO WRUBEL, brasileiro, 
agente político, residente e domiciliado na cidade de Ponte Serrada - SC, doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa .................., inscrita no 
CNPJ-MF sob o ..............., com sede na .............., representada neste ato por 
............., brasileiro, Administrador, CPF n. ..........., RG n. ..........., doravante 
denominada simplesmente  CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo 
firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o 
Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. 94/2021, e que se regerá 
pela Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições a 
seguir enunciadas. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 8.666 de 21/06/93, atualizada pela Lei n. 
8.883 de 08/06/94; Processo Licitatório n. 19/2022, PREGÃO PRESENCIAL n. 
19/2022 e demais normas pertinentes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1 - O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR 
CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA E KIT PICK-UP PARA COMBATE A 
INCÊNDIO FLORESTAL COM TANQUE RÍGIDO DE 500 LITROS E ARMÁRIO DE 
FERRAMENTAS, CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I, 
TUDO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FAZENDA. 
2 - Os itens cobertos por este contrato são os estabelecidos na Ordem de 
Fornecimento n. ............ 
Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de 
Pregão Eletrônico n. 19/2022 e seus anexos, juntamente com a Ata n. 1 da Sessão 
Pública do Pregão Presencial e seus anexos. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
PAGAMENTO 
2.1 - Os bens cobertos por este contrato estão sendo adquiridos pelo valor de R$ xxxx 
(xxxxxxxx); 
2.2 - As despesas decorrentes deste processo correrão à conta da dotação 
orçamentária: 
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2.2.1 - Projeto/Atividade:  
2.2.2 - Elemento Despesa:  
2.2.3 - Unidade Orçamentária:  
2.3 - O pagamento dos bens dar-se-á conforme condições estabelecidas no Edital e 
na Ordem de Fornecimento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
a) Do veículo automotor: 
O prazo de entrega deve ser em 120 (Cento e vinte) dias, considerando inclusas 
nesse período as adaptações necessárias no veículo. 
b) Do Kit Pick-up: 
A fixação do sistema kit pick up deverá ser feita após a entrega do veículo que tem 
prazo de 120 (cento e vinte dias). 
Assim, fica estabelecido o prazo de 150 (cento e cinquenta dias) para entrega e 
instalação do item. 
c) O ambos serão entregues no Município Contratante, no endereço indicado na 
Autorização de Fornecimento. 
d) O veículo será transportado através de veículo apropriado, não sendo permitido o 
deslocamento com o veículo rodando, e todas as despesas relacionadas com as 
entregas em cada Município Contratante correrão por conta do Fornecedor; 
e) Na entrega técnica, o Fornecedor apresentará ao Proprietário todas as informações 
sobre os recursos que seu veículo oferece e suas funcionalidades, instruções 
fundamentais sobre condução econômica, instruções sobre a importância da 
manutenção preventiva, frequências recomendadas para a troca de óleo e filtros e 
sobre a garantia do veículo; 
f) Será considerado Zero Quilômetro o veículo cujo hodômetro não esteja com a 
quilometragem superior a 50 (cinquenta) quilômetros; 
g) A garantia dos produtos a serem entregues não será inferior àquela contida no 
descritivo do item, e 
deverá estar igual àquela apresentada e aceita na proposta. 
h) A Autorização de Fornecimento será enviada via E-mail ao fornecedor, o qual 
deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia; 
i) Deverão ser novos, entendido como tal, de primeira utilização;  
j) Deverão atender rigorosamente às especificações constantes na Relação de 
Compras e na proposta da contratada; 
k) Deverão vir acompanhados do manual de operação e serviço em língua 
portuguesa/inglês; 
l) Serão rejeitados no recebimento, os produtos fornecidos com especificações ou 
marcas diferentes aos constantes na Proposta de Preço, de acordo com o Parecer 
da Comissão Nomeada. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a)Entregar os produtos pelo preço contratado. 
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b) Fornecer os produtos especificados na Requisição de Compras, de acordo com as 
necessidades e o interesse da Secretaria Requisitante, obedecendo rigorosamente os 
prazos e as condições estabelecidas neste edital. 
c) Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos termos da legislação vigente e 
exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, 
quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus 
empregados e prepostos, as normas da Secretaria Requisitante. 
d) Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do 
produto que não atenda ao especificado. 
e) Fornecer os produtos no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer 
motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido. 
f) Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, 
reservando à Secretaria Requisitante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos 
padrões especificados. 
g) Comunicar imediatamente à Secretaria Requisitante, quando for o caso, qualquer 
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias. 
h) Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes 
da entrega do produto, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus 
empregados. 
i) Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto entregue. 
j) Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato, não podendo, em 
nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pela entrega do bem a terceiros, sem 
o expresso consentimento da Secretaria Requisitante. 
k) Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, 
securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Secretaria 
Requisitante de quaisquer ônus e responsabilidades. 
l) Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, 
por sua culpa ou dolo, a causar à Secretaria Requisitante ou a terceiros, durante a 
execução do contrato de fornecimento, inclusive por atos praticados por seus 
funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da Secretaria 
Requisitante, podendo este, para o fim de garantir eventuais ressarcimentos, adotar 
as seguintes providências: 
a) dedução de créditos da licitante vencedora; 
b) medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante; 
m) Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
n) O transporte e entrega do veículo já com o frete incluso no valor do produto, 
devendo a empresa contratada entregar o veículo na Prefeitura Municipal. Os 
veículos deverão ser transportados em veículos apropriados, por ocasião da entrega 
(não poderão transitar em vias públicas). 
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CLÁUSULA QUINTA: DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO VEÍCULO 
AUTOMOTOR 
a)Garantia total do veículo pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses ou 
100.000 (cem mil)quilômetros, prevalecendo o que ocorrer primeiro, a contar de 
efetivo recebimento do veículo pelo Contratante. 
b) Assistências Técnicas e de Manutenção: concessionárias autorizadas no Estado 
de Santa Catarina para assistência técnica, disponíveis em, no mínimo, uma por 
Mesorregião de Santa Catarina (Norte, Sul, Leste, Oeste, Planalto e Vale), com 
apresentação da relação dos prestadores das concessionárias autorizadas em cada 
Mesorregião do Estado de Santa Catarina com endereço completo, telefone, Fax, 
CEP, e-mail, etc. As manutenções serão realizadas na Assistência Técnica da 
Mesorregião do Município Contratante/Adquirente. 
c) No período de garantia, os serviços de assistência técnica serão efetuados e o 
problema solucionado num prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da 
solicitação/notificação oficial. 
d) Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, justificará e 
comprovará por escrito os motivos, ficando a prorrogação por mais 10 (dez) dias úteis 
(máximo) condicionada à aceitação do Contratante. 
e) É vedada a elaboração de manual de proprietário exclusivo para os veículos objeto 
da presente contratação com termos distintos daqueles fornecidos aos proprietários 
particulares do mesmo modelo do veículo. 
 
CLÁUSULA SEXTA: EXECUÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR 
a) Considerando que o veículos será adquirido no município de Ponte Serrada, no 
Estado de Santa Catarina, as concessionárias autorizadas estarão disponíveis em, no 
mínimo, uma na Região Oeste de Santa Catarina, para execução da garantia e 
assistência técnica por meio de serviços especializados de manutenção homologados 
pela Fabricante/Montadora; 
b) As revisões periódicas previstas no manual do proprietário serão realizadas na 
rede de concessionárias autorizadas da Fabricante/Montadora, com ônus ao 
proprietário, durante o prazo de garantia dos veículos, nas condições estabelecidas 
no manual do proprietário; 
c) Durante o período de garantia do veículo, nos casos em que as revisões forem 
realizadas de acordo com o manual do proprietário, em rede de concessionárias 
autorizadas, caso ocorra à necessidade de substituição de peças genuínas 
decorrentes de vício de fabricação, desde que o proprietário do veículo não tenha 
dado causa ao defeito, o custo da mão-de-obra especializada necessária e da 
aquisição da peça será de responsabilidade da Contratada; 
d) Durante o período de garantia dos veículos de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses 
ou 100.000 (cem mil) quilômetros, prevalecendo o que ocorrer primeiro, a contar da 
data de retirada do veículo pelo proprietário, a Contratada se responsabilizará pela 
manutenção corretiva dos veículos que apresentarem defeitos, na concessionária 
autorizada mais próxima, arcando com as peças de reposição e com a mão-de-obra 
necessária; 
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e) Em caso de pane mecânica/elétrica do veículo que o impeça de circular, quando do 
deslocamento do local de entrega até o destino final, os custos de remoção e de 
transporte do veículo (guincho) até a concessionária autorizada mais próxima do local 
do evento será de responsabilidade da Contratada,independentemente de previsão 
dessa cobertura no manual do proprietário ou em manuais de serviços acessórios, 
bem como outras despesas decorrentes e inerentes a esta situação; 
f) A Contratada disponibilizará telefone de emergência 24h (central/serviço de 
atendimento ao cliente) para acionamento do guincho em eventuais ocorrências, em 
item posicionado no painel/para-brisa do veículo; 
g) É vedado à Contratada opor qualquer restrição de assistência técnica constante no 
manual da Fabricante/Montadora ou em outro instrumento da fábrica, cuja 
participação no Certame configura plena aceitação das condições exigidas; 
h) O prazo de garantia iniciasse após o recebimento definitivo dos bens; 
i) O prazo de garantia poderá ser prorrogado, conforme negociação entre a 
contratada e a contratante ou na hipótese de regularização de defeitos, pelo prazo 
necessário a efetiva devolução. 
 
CLÁUSULA SETIMA: FIXAÇÃO DO SISTEMA KIT PICK UP NA CARROCERIA DO 
VEÍCULO AUTOMOTOR: 
a) O fornecedor deverá elaborar uma solução para fixação do sistema conforme as 
medidas do veículo de interesse da Organização Bombeiro Militar contratante. Essa 
fixação deverá prever a segurança durante o deslocamento do veículo; 
b) A montagem e desmontagem deve visar a praticidade, de maneira que possa ser 
feita por 2 (duas) pessoas, sem o auxílio de equipamentos de elevação. Sugere-se o 
recurso de trilhos para evitar danos decorrentes do atrito com a viatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA ADAPTAÇÃO E GARANTIA DO SISTEMA KIT PICK UP 
a) A instalação e adaptação do veículo corre por conta da vencedora do certame, 
considerando todas as alterações na viatura que sejam necessárias para instalação 
dos equipamentos, o mesmo vale para as partes elétricas que se fizerem necessárias, 
sendo a empresa a única responsável pelas alterações realizadas, assumindo os 
custos de problemas que possam ocorrer nas características originais do veículo na 
instalação ou durante o período de garantia; 
b) Todo o item deverá ter no mínimo 1 (um) ano de garantia pelo fornecedor e/ou 
fabricante dos componentes do equipamento a partir da data da entrega. As 
manutenções ou consertos que se fizerem necessários durante o período de garantia, 
devem ser realizados na sede do contratante, sem qualquer  ônus para o mesmo, 
seja de peças ou manutenção; 
c) O prazo de garantia iniciasse após o recebimento definitivo dos bens; 
d) O prazo de garantia poderá ser prorrogado, conforme negociação entre a 
contratada e a contratante ou na hipótese de regularização de defeitos, pelo prazo 
necessário a efetiva devolução. 
 
CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS 
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a) Os bens serão recebidos no local estipulado acima, pelo setor responsável da 
unidade receptora; 
b) Uma Comissão, a ser designada, receberá os bens, emitindo termo de recebimento 
provisório para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações 
e teste de aceite; 
c) O recebimento definitivo dos bens se dará por meio de Certificação de documento 
fiscal ou documento equivalente, emitido pela Comissão designada para o 
recebimento, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento 
provisório; 
d) Se detectada qualquer inconformidade com a proposta ou avaria no bem ou na 
embalagem deste, a contratada será imediatamente informada, por escrito, devendo 
se manifestar em até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comunicado; 
e) A contratada deverá sanar as irregularidades mencionadas no item anterior, no 
prazo estipulado pela contratante, que será determinado de acordo com a 
irregularidade sanada. 
f) A contratada fica obrigada a trocar, às suas expensas, o produto que for recusado 
por apresentar-se danificado, ou que estiver em desacordo com o disposto no edital e 
seus anexos e na proposta de preços; 
g) A troca se dará em prazo estipulado pela contratante, de acordo com item 
danificado ou irregular. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Proporcionar todas as facilidades que lhes couber ou forem possíveis para que o 
produto seja entregue na forma estabelecida neste Edital e seus Anexos e, no 
respectivo Contrato; 
b) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 
corrigido; 
c) Exercer o acompanhamento e fiscalização do produto, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhado 
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
d) Rejeitar quaisquer materiais/equipamentos fornecidos em desacordo com as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos; 
e) Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal; 
f) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
g) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 
h) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que 
forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 
i)  O Município designará Comissão de no mínimo, 3 (três) membros para o 
recebimento dos objetos e serviços constantes no termo de referência.  
j) O Corpo de Bombeiros fiscalizará e inspecionará os objetos e serviços, podendo 
rejeitá-los, quando estes não atenderem ao definido.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO/ALTERAÇÃO 
- Este contrato estará em vigor pelo período de 12 (doze) meses, prorrogando-se com 
a duração da garantia dos bens e suas eventuais restituições; 
- A garantia dos bens, conforme proposta da contratada, será igual ou superior a 12 
(doze) meses; 
- o prazo de garantia iniciasse após o recebimento definitivo dos bens; 
- o prazo de garantia poderá ser prorrogado, conforme negociação entre a contratada 
e a contratante ou na hipótese de regularização de defeitos, pelo prazo necessário a 
efetiva devolução. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
4.1 - Os bens serão recebidos no local estipulado acima, pelo setor responsável da 
unidade receptora; 
4.2 - Uma Comissão, a ser designada, receberá os bens, emitindo termo de 
recebimento provisório para efeito de posterior verificação da conformidade com as 
especificações e teste de aceite; 
4.3 - O recebimento definitivo dos bens se dará por meio de Certificação de 
documento fiscal ou documento equivalente, emitido pela Comissão designada para o 
recebimento, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento 
provisório; 
4.4 - Se detectada qualquer inconformidade com a proposta ou avaria no bem ou na 
embalagem deste, a contratada será imediatamente informada, por escrito, devendo 
se manifestar em até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comunicado; 
4.5 - A contratada deverá sanar as irregularidades mencionadas no item anterior, no 
prazo estipulado pela contratante, que será determinado de acordo com a 
irregularidade sanada. 
4.6 - A contratada fica obrigada a trocar, às suas expensas, o produto que for 
recusado por apresentar-se danificado, ou que estiver em desacordo com o disposto 
no edital e seus anexos e na proposta de preços; 
4.7 - A troca se dará em prazo estipulado pela contratante, de acordo com item 
danificado ou irregular. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INSTALAÇÃO DOS BENS  
21.1 Para os itens que couber, os bens citados no Anexo I, deverão ser instalados 
pela contratada, sem que a contratante caiba qualquer ônus; 
21.2 A instalação será feita pela contratada, na Unidade a que se destina o bem, 
conforme Relação de Compras, no prazo estipulado pela contratante; 
21.3 A instalação compreende: a conferência de partes e peças, montagem do 
equipamento/aparelho, a realização de testes finais e ajustes que coloquem o 
equipamento/aparelho em perfeito funcionamento e utilização na finalidade prevista. 
o equipamento/aparelho em perfeito funcionamento e utilização na finalidade prevista. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
7.1 - O Presente Contrato poderá ser rescindido a critério da Contratante, sem que à 
Contratada caiba qualquer indenização, ou, reclamação, nos seguintes casos: 
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7.1.1 - Inobservância das especificações acordadas e/ou rejeição do material na 
inspeção e no recebimento; 
7.1.2 - Inadimplência de qualquer cláusula contratual e/ou da proposta ofertada; 
7.1.3 - Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata preventiva da 
fornecedora, requeridas, homologadas ou decretadas; 
7.2 - A Contratada, reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa, prevista no art. 77, da Lei n. 8.666/93, bem como Lei Federal n. 
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n. 605/2021. 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS PRÁTICAS FRAUDULENTAS E DE 
CORRUPÇÃO 
8.1 - As partes, por seus agentes públicos ou por seus sócios, acionistas, 
administradores e colaboradores: 
I – Declaram que têm conhecimento das normas previstas na legislação, entre as 
quais nas Leis n°s 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras 
aplicáveis; 
II – Comprometem-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem 
nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso anterior e se 
comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados; 
III – Comprometem-se em notificar à Controladoria-Geral do Município qualquer 
irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do contrato; 
IV – Declaram que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas 
na Instrução Normativa conjunta CGE/SEA n. 01/2020, além de outras, é causa para 
a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, 
inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
9.1 - As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase licitatória 
e/ou de execução do contrato estão sujeitas às seguintes sanções:  
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária, não superior a 5 (cinco) anos, na modalidade de pregão, e 
não superior a 2 (dois) anos para as demais modalidades, aplicada segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida; e 
d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública; 
9.2 - A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado descumprir 
qualquer obrigação; 
9.3 - A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou 
execução do contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:  
a) 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou 
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 
até o limite de 9,9% (nove, nove por cento); 
b) 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do 
serviço ou rescisão do contrato por culpa da contratada, calculado sobre a parte 
inadimplente;  
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c) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de 
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 
9.3.1 - O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou 
garantias da empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente; 
9.3.2 - Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o 
valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial; 
9.3.3 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a 
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço; 
9.3.4 - A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias; 
9.3.5 - A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades; 
9.4 - A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações e/ou 
contratos, ficando suspenso o seu registro cadastral no Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA, de acordo com os prazos a seguir:  
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela 
Administração e a empresa permanecer inadimplente; 
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da 
proposta após a abertura e antes do resultado do julgamento; 
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a 
autorização de fornecimento ou assinar o contrato; 
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou 
parcial da autorização de fornecimento e/ou do contrato; 
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à 
frustração dos objetivos da licitação; 
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos 
fraudulentos nas licitações; 
g) por até 5 (cinco) anos quando, na modalidade de pregão, a fornecedora convocada 
dentro do prazo de validade da sua proposta, que não celebrar o contrato, que deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, que ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, que não mantiver a proposta, que falhar ou 
fraudar na execução do contrato, que se comportar de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios; e 
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas 
previstas no item anterior. 
9.4.1 - A penalidade de suspensão aplicada pela Administração, publicada no Diário 
Oficial do Estado, implicará na suspensão da fornecedora junto ao Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA;  
9.4.2 - A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de 
reincidência;  
9.5 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado da 
Administração – SEA;  
9.5.1 - A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os 
motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que a aplicou; 
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9.5.2 - A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda 
Administração Pública;  
9.6 - As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou 
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou 
ilegalidades para obtenção do registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado 
de Santa Catarina/SEA, estarão sujeitas às seguintes penalidades:  
a) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da 
obtenção do registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) 
anos para as demais modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e 
b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.  
9.7 - As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas 
ou profissionais que:  
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; e 
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
9.8 - Compete à Assessoria Jurídica do Município, após análise a indicação das 
penalidades previstas neste edital e legislação vigente, cuja aplicação dependerá da 
homologação da autoridade competente do órgão ou entidade;  
9.9 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades 
previstas neste edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação, que será dirigido à autoridade competente do órgão ou entidade; 
9.10 - As penalidades aplicadas serão registradas na Secretaria de Estado da 
Administração/ Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos - DGLC, no Cadastro 
Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA; 
9.10.1 - Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará 
ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA, para registro. 
PARÁGRAFO ÚNICO - As multas pecuniárias aqui estabelecidas serão recolhidas na 
Tesouraria do Município. 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
10.1 - A fiscalização do contrato será exercida por um representante da 
CONTRATANTE, servidor ______________________________________, matrícula 
_____________, indicado pela unidade, a quem competirá dirimir as dúvidas que 
surgirem no curso da execução do contrato; 
10.2 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os 
serviços executados, se em desacordo com o contrato; 
10.3 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz, a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, resultante de imperfeições técnicas ou utilização de material de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implicará a responsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (art. 70 da Lei n. 8.666/93). 
CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
11.1 - Fazem parte deste instrumento os documentos constantes do Processo 
Licitatório n. 94/2021 e seus anexos e observações, tendo plena validade entre as 
partes contratantes; 
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11.2 - A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra 
disposições deste Contrato, não exime o infrator de ver exigido, a qualquer tempo, 
seu cumprimento integral; 
11.3 - A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação 
durante a vigência deste contrato, sob pena da aplicação do disposto na Cláusula 
Oitava; 
11.4 - O Presente Contrato é regido pela Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto Municipal ...... e pela Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 
e alterações; 
11.5 - Fica eleito o Foro da Comarca de Ponte Serrada/SC, para dirimir eventuais 
litígios oriundos do presente Contrato. 
E, por assim acordarem, firmam este instrumento em duas vias, de igual teor e forma, 
perante duas testemunhas abaixo assinadas. 

 
 

Ponte Serrada, 15 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

____________________________________                             ____________________________ 
CONTRATANTE              CONTRATADA 

   
TESTEMUNHAS: 

 
__________________________________          
__________________________________ 
 


