
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO  
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Prefeitura de Rodeio 

Fls: ___________ 

____________ 

Visto 

 

PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2021 

 

Objeto AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO 

TRAILER VETERINÁRIO (CASTRAMÓVEL) 0 

(ZERO) KM, DESTINADO À SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

SRP? 

☐ Sim  

☒ Não 

Valor total estimado: R$ 253.025,00 (duzentos e 

cinquenta e três mil e vinte e cinco reais). 

 

Data: 16/12/2021 às 08h40min (horário de Brasília) no site 
https://comprasbr.com.br/ 

 

Exclusiva ME/EPP? 

☐ Sim  

☒ Não 

Reserva de quota ME/EPP? 

☐ Sim  

☒ Não 

Vistoria? 

☐ Obrigatória  

☐ Facultativa 

☒ Não se aplica 

Amostra/Demonstração? 

☐ Sim  

☒ Não 

Margem de preferência? 

☒ Sim  

☐ Não 

Pedidos de esclarecimentos: 
Até 10/12/2021 para o endereço 

pmcomp@terra.com.br 

Impugnações: 
Até 10/12/2021 para o endereço 

citado abaixo da comissão do 

pregão. 

As sessões públicas dos pregões eletrônicos do município podem ser 

acompanhadas no Salão Nobre Municipal. O edital, anexos e outras 

informações estão disponíveis para download no sitio 

www.rodeio.sc.gov.br, acesso a informação 

https://rodeio.atende.net/?pg=transparencia. 

COMISSÃO DO PREGÃO – Secretaria de Administração e Finanças 

Município de Rodeio, Rua Barão do Rio branco, nº 1069, Bairro Centro, 

Rodeio – SC, Cep 89136-000, Telefone: (47) 33840161, e-mail: 

pmcomp@terra.com.br 

 

 

 

https://comprasbr.com.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico - 10/2021 

 

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO TRAILER VETERINÁRIO 

(CASTRAMÓVEL) 0 (ZERO) KM, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE. 

 

Tipo de Licitação: Menor Preço 

Forma de Julgamento: Por Item 

Forma de Fornecimento: Parcelado 

 

Regência: Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Federal nº 

8.666/1993, e da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, 

pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas 

pelo presente edital. 

 

1.1. O município de Rodeio (SC) torna pública a licitação acima 

identificada, que tem como objeto acima e que se processará na 

modalidade pregão eletrônico, com o critério de julgamento do tipo 

menor preço por item, nos termos deste edital e de seus anexos, e 

em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, 

pela Lei Federal nº 8.666/1993, e da Lei Complementar nº 123/2006, 

e suas alterações, Lei Complementar Municipal nº 83 de 12 de 

dezembro de 2018 e decreto municipal de regulamentação e pelas 

demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo 

presente edital. 

 

1.2. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por 

meio da internet, mediante condições de segurança – criptografia e 

autenticação – em todas as suas fases, sendo os trabalhos 

conduzidos pelo pregoeiro, com o suporte de sua equipe de apoio, 

os quais, juntamente, com a autoridade competente, formam o 

conjunto de operadores do sistema do pregão eletrônico.  

 

1.3. REALIZAÇÃO: O acesso ao pregão eletrônico está disponível no 

site da Prefeitura Municipal de Rodeio: 

 

DATA DA SESSÃO: 16 de dezembro de 2021. 

HORÁRIO: 08h30min, horário de Brasília.  

LOCAL: https://comprasbr.com.br/ 

 

1.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: até às 08h30min do dia 

16/12/2021. 

 

1.5. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: às 08h40min do dia 

16/12/2021.  

 

1.6. INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às oito horas e 

quarenta minutos do dia 16/12/2021. 

 

https://comprasbr.com.br/
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1.7. TEMPO DE DISPUTA: dez minutos e está sujeita a prorrogações 

sucessivas sempre que houver lance nos dois minutos finais do 

prazo. 

1.8. REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será 

considerado o horário oficial de Brasília - DF. 

 

1.8.1. A(s) licitante(s) deverá(ão) observar a data e os horários 

limites previstos para a abertura das propostas, atentando também 

para a data e o horário para início da disputa.  

 

1.9. Impugnações ao Edital caso interpostos, deverão ser dirigidas 

ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, através do e-

mail: pmcomp@terra.com.br. Não serão aceitos se remetidos via fax 

ou correio.  

 

1.10. Pedidos de esclarecimento devem ser dirigidos ao pregoeiro, 

por escrito no endereço, Rua Barão do Rio Branco, nº 1069, térreo, 

Centro, Rodeio (SC), ou ainda, pelo endereço eletrônico 

pmcomp@terra.com.br. Não serão aceitos se remetidos via fax ou 

correio. 

 

1.11. Expediente externo: De segunda-feira à sexta-feira, das 

7h30min às 11h30min, de segunda e terça das 13h30min as 17h00min, 

exceto feriados. Eventuais alterações de horário do expediente 

externo serão publicadas no site oficial do município, cabendo às 

licitantes realizar o acompanhamento. 

 

1 - DO OBJETO 

 

A presente licitação na modalidade de PREGÃO tem por objetivo 

receber propostas para aquisição de 01 (um) veículo tipo trailer 

veterinário (castramóvel) 0 (zero) km, destinado à secretaria 

municipal de saúde. 

 

1.2 O produto deve ser entregue conforme termo de referencia. 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas 

em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do 

município para o exercício 2021/2022. 

 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

2021 
 

298 Referência 

10 Fundo Municipal de Saúde 

1 Fundo Municipal de Saude 

2040 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde 

3449052480000000000 Veículos diversos 

1630000 Transf.Convênio -Estado/Saúde   

 

3. DO CREDENCIAMENTO  
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3.1 - Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar 

no Portal de Licitações através do site https://comprasbr.com.br/. 

 

3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de 

identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao 

sistema eletrônico. 

 

3.3 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de 

exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Rodeio, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros.  

 

3.4 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade legal da licitante ou seu representante legal e a 

presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico. 

 

3.5. É de responsabilidade de o cadastrado conferira exatidão dos 

seus dados cadastrais no cadastro de fornecedor e mantê-los 

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros 

tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  

 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que 

estejam com Credenciamento regular no Sistema. 

 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

 

4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) 

anexo(s); 

 

4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil 

com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 

 

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9ºda Lei 

nº 8.666, de 1993; 

 

4.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata 

ou em processo de dissolução ou liquidação; 

 

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

https://comprasbr.com.br/
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4.2.6.1. A vedação de constituição de empresas em consórcio, para 

o presente objeto, é o que melhor atende ao interesse público, por 

prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e 

moralidade. Tal vedação, expressa neste Edital, visa afastar a 

restrição à competição e, por conseguinte, maximizar o número de 

participantes no Pregão, uma vez que, no consórcio, diversas 

empresas são reunidas para apresentação de única proposta, 

reduzindo o número de potenciais licitantes e/ou incentivando as 

ilegais práticas de conluio/cartel. 

 

4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - 

OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).  

 

4.2.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 

12 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017).  

 

4.3. Caberá ao fornecedor 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.  

 

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas 

transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras 

suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade 

do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

 

4.4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação.  

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA  

 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema 

eletrônico até a data e horário marcado para abertura da sessão, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento 

de propostas. 

 

5.2. 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.  

 

5.3. Incumbirá ao licitante 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 de sua desconexão.  

 

5.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou 

substituir as propostas apresentadas.  
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5.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o 

preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

 

5.5.1. Valor unitário e total do item; 

 

5.5.2. Marca; 

 

5.5.3. Fabricante;  

 

5.5.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações 

similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no 

que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 

número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando 

for o caso;  

 

5.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta 

vinculam a Contratada.  

 

5.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos 

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente 

no fornecimento dos bens.  

 

5.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na 

etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, 

não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

 

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (dias) 

dias, a contar da data de sua apresentação.  

 

5.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos 

estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, 

quando participarem de licitações públicas.  

 

5.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela 

Administração por parte dos contratados pode ensejar a 

fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e, 

após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 

verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na 

execução do contrato.  

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES  

 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, 

por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados 

neste Edital.  
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6.2. 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.  

 

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o 

licitante. 

 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

participantes. 

 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu 

julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na 

fase de aceitação. 

 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas 

classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de 

lances.  

 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de 

mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

  

6.5. 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. 

  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do Item. 

 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando 

o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas 

no Edital.  

 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último 

por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

 

6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não 

poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre 

lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de 

serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

 

6.9. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o 

subitem anterior deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, 

devendo a ocorrência ser registrada em campo próprio do sistema.  

 

6.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 

lugar.  
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6.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão 

informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada a identificação do licitante.  

 

6.12. 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.  

 

6.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após 

comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

 

6.14. O critério de julgamento adotado será o menor preço, 

conforme definido neste Edital e seus anexos.  

 

6.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez 

minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 

quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 

de duração da sessão pública.  

 

6.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o 

item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente 

sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários.  

 

6.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens 

anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.  

 

6.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação 

automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela 

equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 

pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o 

valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar 

outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito 

de ordenação das propostas.  

 

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a 

etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 

Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 

  

6.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por 

cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada.  
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6.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o 

direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 

obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após 

a comunicação automática para tanto.  

 

6.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, 

serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por 

cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  

 

6.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 

intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta.  

 

6.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de 

preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de 

desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 

fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  

 

6.26. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas 

de lances. Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma 

vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como 

um dos critérios de classificação.  

 

6.27. Havendo eventual empate entre propostas, 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 

fornecidos:  

 

6.27.1. Por empresas brasileiras;  

 

6.27.2. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País;  

 

6.27.3. 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.  

 

6.28. Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o 

sorteio como critério de desempate.  

 

6.29. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o 

Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, 

observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 

condições diferentes daquelas previstas neste Edital.  
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6.29. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes.  

 

6.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de 

aceitação e julgamento da proposta.  

 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.  

 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de 

possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como 

quanto ao cumprimento das especificações do objeto.  

 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que 

apresentar preço manifestamente inexequível.  

 

7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços 

global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

 

7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento 

digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, 

estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não 

aceitação da proposta.  

 

7.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo 

Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do 

material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

7.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado 

por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada 

antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

 

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o 

Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação.  

 

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 

informando no “chat” a nova data e horário para a sua 

continuidade.  
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7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance 

mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 

vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 

Edital.  

 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a 

proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante 

para que seja obtido preço melhor. 

 

7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo 

ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 

7.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas 

e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, 

e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.  

 

7.9. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante 

deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada 

neste Edital.  

 

8. DA HABILITAÇÃO  

 

8.1. Os documentos a serem apresentados (ANEXADOS AO SISTEMA ANTES 

DA ABERTURA DA SESSÃO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO) são:  

 

8.1.2. É de suma importância que os licitantes mantenham sua 

habilitação atualizada junto ao portal para que o Pregoeiro possa 

consultar na fase de habilitação a regularidade da empresa 

vencedora e dar prosseguimento ao certame.  

 

8.1.3. Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não 

autenticada, nem documentos com prazo de validade vencido. 

 

8.1.4. Os proponentes interessados na autenticação das cópias pela 

Prefeitura Municipal de Rodeio deverão procurar o Pregoeiro ou 

equipe de apoio, após a confirmação do vencedor para proceder a 

autenticação. 

 

8.1.5. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar 

no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade 

do documento, esta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da 

data de emissão. 

 

8.1.6. A(s) licitante(s) vencedora(s) que não cumprir(em) as 

determinações constantes neste edital será(ão) considerada(s) 

desistente(s), convocando-se a(s) segunda(s) colocada(s), sem 

prejuízo das sanções estabelecidas no deste Edital. 
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8.1.7. Todas as licitantes participantes deverão acompanhar a 

sessão, via chat, durante todas as fases do pregão, assumindo os 

ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

8.1.8. As licitantes convocadas que não apresentarem proposta de 

preço e/ou outros documentos solicitados de acordo com o Edital, 

no prazo determinado, serão desclassificadas e consideradas 

desistentes, não sendo convocadas posteriormente para qualquer 

outro item que a empresa venha a se classificar, sem prejuízo aos 

itens já aceitos pelo pregoeiro. 

 

8.2. Habilitação jurídica:  

 

8.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede;  

 

8.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 

cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 

no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

 

8.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores;  

 

8.2.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso 

de ser o participante sucursal, filial ou agência;  

 

8.2.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  

 

8.2.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social 

em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 

arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;  

 

8.2.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País: decreto de autorização;  

 

8.2.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

 

8.2.9. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.  
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8.3. Regularidade fiscal e trabalhista:  

 

8.3.1. Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais 

conjunta com a Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida 

por órgão da Secretaria da Receita Federal, unificada com a 

Certidão Negativa de Débito com o INSS, demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei, expedida 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – conforme Portaria MF 

nº 358, de 5 de setembro de 2014). 

 

8.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data 

de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar 

expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade. 

 

8.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, com 

data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não 

constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade. 

 

8.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando a situação regular no 

cumprimento dos encargos instituídos por Lei. 

 

8.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas (CNDT), com data de emissão não superior a 

180 (cento e oitenta) dias, quando não constar expressamente no 

corpo da Certidão o seu prazo de validade. (Lei 12.440/2011). 

 

OBS.: As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da 

licitante. 

 

8.3.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos 

municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar 

tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.  

 

8.3.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado 

como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

sob pena de inabilitação. 

 

8.4. Qualificação Econômico-Financeira e Técnica.  

 

8.4.1. Certidão negativa de pedidos de falência ou concordata, 

expedida pelo distribuidor da sede da empresa, com data de emissão 

não superior a 60 (sessenta) dias quando não constar expressamente 

no corpo da Certidão o seu prazo de validade. 

 

ATENÇÃO: 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 serem solicitadas nos sítios eletrônicos 
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https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do e 

https://certeproc1g.tjsc.jus.br/. As duas certidões deverão ser 

apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade. 

 

8.4.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto 

desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestado fornecido por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado. 

 

8.4.3. A licitante deverá apresentar o CAT (Certificado de 

Adequação à Legislação de Trânsito) e CCT em vigência (Certificado 

de Capacidade Técnica) expedidos pelo Denatran, de acordo com a 

Resolução/Contran 291/2008 e Inmetro respectivamente. 

 

8.4.4. Certidão de Registro da licitante e de um engenheiro 

mecânico ou um engenheiro eletricista junto ao CREA, dentro de seu 

prazo de validade. 

 

Obs: Todas as documentações exigidas para fins de qualificação 

técnica deverão estar em nome da licitante, sob pena de 

inabilitação. 

 

8.5. OUTROS DOCUMENTOS 

 

8.5.1. Como requisito para a habilitação no Pregão a licitante 

deverá anexar junto a documentação também: 

 

8.5.2. Declaração de que cumpre os requisitos de Habilitação. 

 

8.5.3. Declaração que não emprega menores de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de dezesseis 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de quatorze anos; 

 

8.5.4. Declaração da inexistência de fatos impeditivos ou 

supervenientes. 

 

8.5.5. Declaração que não possui em seu quadro societário servidor 

público da ativa. 

 

8.6. Acarretará na desclassificação da empresa licitante por parte 

da equipe técnica avaliadora se não apresentar qualquer um dos 

documentos de que tratam as alíneas acima. 

 

8.7. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 

previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado 

(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual 

e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício.  

 

https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
https://certeproc1g.tjsc.jus.br/
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8.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos 

subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos 

licitantes no portal para conferencia dos mesmos, sob pena de 

inabilitação e após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de 

indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação 

por meio do e-mail: pmcomp@terra.com.br. 

 

8.8.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do 

preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos 

originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

 

8.8.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

8.8.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão 

estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz.  

 

8.8.4. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e 

filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND 

e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições.  

 

8.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 

e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 

uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.  

 

8.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

8.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma 

vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida 

pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.  

 

8.11. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto 

no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação.  

 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
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restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização.  

 

8.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma.  

 

8.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 

habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital.  

 

8.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de 

pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, 

pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e no art. 8º da 

Lei Estadual nº 8.417, de 2016, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

 

8.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, 

além da aplicação das sanções cabíveis.  

 

8.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação 

fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.  

 

9. DA PROPOSTA VENCEDORA  

 

9.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico 

https://comprasbr.com.br/ e até a data e hora marcadas para 

abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com 

a descrição do objeto ofertado marca e preço, exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.  

 

9.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no 

edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o 

levantamento de custos necessários para o cumprimento total das 

obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.  

 

9.2. O licitante não poderá cotar quantidades inferiores ao total 

do objeto, observado o limite mínimo de quantitativos previstos no 

Edital. 

 

9.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou 

substituir as propostas apresentadas. 

 

https://comprasbr.com.br/
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9.4. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do 

Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

 

9.4.1. Valor unitário e total para cada item (conforme o caso), em 

moeda corrente nacional. 

 

9.4.2. Descrição detalhada do serviço cotado indicando, no que for 

aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do 

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o 

caso. 

 

9.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta 

vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da 

proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, 

prevalecerão as últimas. 

 

9.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos 

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente 

na contratação. 

 

9.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

 

9.8. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em 

campo próprio do sistema eletrônico ou anexado, as seguintes 

Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico: 

 

9.8.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no 

artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49, quando for o caso; 

 

9.8.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

9.9. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas 

diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas 

juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de 

habilitação.  

9.10. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos 

de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções 

previstas no Edital.  

 

9.11. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus 

Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às 

especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante.  
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10. DOS RECURSOS  

 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização 

fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 

no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. A falta de manifestação no prazo 

estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante 

vencedora.  

 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de 

recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente em campo próprio do sistema.  

 

10.2.1. Nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito 

recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do 

recurso. 

 

10.2.2. Os interessados que porventura queiram ter vista do 

processo licitatório poderão comparecer ao setor de compras sito a 

Rua Barão do Rio Branco, n° 1069 – Bairro Centro – Rodeio - SC – 

CEP 89.136-000, de segunda à sexta-feira, das 07h30min às 11h30min 

e das 13h30min as 17h00min. 

 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à 

intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de 

então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo 

sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 

10.2.4. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os 

recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas 

decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das 

razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir 

devidamente informado a autoridade superior ao pregoeiro, com 

competência para decidir recursos para a decisão final no prazo de 

5 (cinco) dias úteis. 

 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital.  
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10.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos 

prazos, subscritos por representantes não habilitados legalmente 

ou não identificados no processo para responder pelo licitante. 

 

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:  

 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação 

de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em 

que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam.  

 

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor 

classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar 

o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar 

a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º, 

da Lei Complementar nº 123, de 2006. Nessas hipóteses, serão 

adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

 

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados 

para acompanhar a sessão reaberta.  

 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico 

(“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório.  

 

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de 

acordo com os dados contidos no cadastro de fornecedor, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado 

vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de 

recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados.  

 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente homologará o procedimento 

licitatório.  

 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  

 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a 

contratação, será firmado o contrato, ata de registro de preços ou 

emitido instrumento equivalente.  

 

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o 

contrato, ata de registro de preços ou aceitar instrumento 
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equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o 

órgão ou entidade para a assinatura do contrato, ata de registro 

de preços ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 

poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 

meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

 

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser 

prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração.  

 

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, 

emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:  

 

13.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à 

relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 

8.666, de 1993;  

 

13.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões 

contidas no edital e seus anexos;  

 

13.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são 

aquelas previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece 

os direitos da Administração previstos nos arts. 79 e 80 da mesma 

Lei.  

 

13.4. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, 

prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no 

termo de referência. 

  

13.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta 

ao cadastro de fornecedores para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 

ocorrências impeditivas indiretas. 

 

13.6. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do 

instrumento de contrato, ata de registro de preços ou instrumento 

equivalente e o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de 

fornecedor, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 

antes da contratação. 

 

13.7. Na hipótese de irregularidade do registro no cadastro de 

fornecedor, o contratado deverá regularizar a sua situação perante 

o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.  
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13.8. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do contrato, ata de 

registro de preços ou instrumento equivalente não comprovar que 

mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 

injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado 

outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 

para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação 

e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das 

demais cominações legais.  

 

14. DO REAJUSTE  

 

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.  

 

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  

 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de 

fiscalização estão previstos no Termo de Referência.  

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

 

16.1. As obrigações do Contratante e da Contratada são as 

estabelecidas no Termo de Referência.  

 

17. DO PAGAMENTO  

 

17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo 

de Referência, anexo a este Edital.  

 

18. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS  

 

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, 

de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

 

18.1.1. Não assinar o termo de contrato, ata de registro de preços 

ou instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta; 

 

18.1.2. Apresentar documentação falsa; 

 

18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 

18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

18.1.5. Não mantiver a proposta; 

 

18.1.6. Cometer fraude fiscal; 

 

18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
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18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a 

declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao 

enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase 

de lances.  

 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 

discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

 

18.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como 

aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da 

contratação;  

 

18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) 

item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;  

 

18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o 

órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos;  

 

18.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de 

Rodeio pelo prazo de até cinco anos;  

 

18.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados;  

 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com 

as demais sanções.  

 

18.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver 

indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei 

nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública 

nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 

ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

 

18.6. A apuração e o julgamento das demais infrações 

administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração 

Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 

2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

 

18.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular 

dos processos administrativos específicos para apuração da 

ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública 
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resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem 

a participação de agente público.  

 

18.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os 

prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município de 

Rodeio poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

art. 419 do Código Civil.  

 

18.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-

se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a 

ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente 

na Lei nº 9.784, de 1999.  

 

18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará 

em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade.  

 

18.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 

Cadastro do Fornecedor.  

 

18.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação 

estão previstas no Termo de Referência.  

 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

 

19.1. Até 03 (dois) dias úteis antes da data designada para a 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este 

Edital.  

 

19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo 

e-mail: pmcomp@terra.com.br ou por petição dirigida ou protocolada 

no endereço Rua Barão do Rio Branco, nº 1069, Bairro Centro – 

Rodeio/SC – CEP 89.136-000. 

 

19.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 

até vinte e quatro horas.  

 

19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data 

para a realização do certame.  

 

19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo 

licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias 

úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço 

indicado no Edital.  

 

19.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no certame.  
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19.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados 

pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório 

e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.  

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

20.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema 

eletrônico. 

 

20.2. 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 em contrário, pelo Pregoeiro.  

 

20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante 

a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 

 

20.4. 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. 

 

20.5. Incumbirá ao licitante 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 de sua desconexão. 

 

20.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

 

20.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará 

direito à contratação. 

 

20.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação.  

 

20.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e 

apresentação de suas propostas e a Administração não será, em 

nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

20.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus 

Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 
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20.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não 

importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o 

aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

 

20.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de 

seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as 

deste Edital. 

 

20.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço 

eletrônico https://comprasbr.com.br/, 

https://www.rodeio.sc.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou 

obtidos no endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 1069, Bairro 

Centro – Rodeio/SC – CEP 89.136-000, nos dias úteis, no horário 

das 07h30min às 17h00min, mesmo endereço e período no qual os 

autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 

aos interessados. 

 

20.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os 

seguintes anexos: 

 

20.14.1. ANEXO I - Termo de Referência 

 

20.14.2. ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial 

 

20.14.3. ANEXO III – Minuta do contrato 

 

20.15. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da 

licitante vencedora, farão parte integrante do contrato, 

independentemente de transcrição. 

 

Rodeio, 03 de dezembro de 2021. 

 

 

 

VALCIR FERRARI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://comprasbr.com.br/
https://www.rodeio.sc.gov.br/
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ANEXO I 

 

Pregão Eletrônico nº - 10/2021  

Processo nº 11/2021 

 

TERMO DE REFERENCIA 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1 - Aquisição de 01 (um) veículo tipo trailer veterinário 

(castramóvel) 0 (zero) km, destinado à Secretaria Municipal de 

Saúde, em conformidade com as disciplinas do presente edital e 

seus respectivos anexos. 

 

2 - DA JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1 - Justificamos que tal aquisição é necessária para que 

possamos reduzir a proliferação da população de animais errantes 

diminuindo as incidências de doenças, orientando e conscientizando 

os munícipes em relação à posse responsável e a importância da 

castração, para o controle de natalidade, ato reconhecido como 

necessário dentro da Saúde Pública, envolvidas no contexto da 

convivência humana, sucedendo por questões de bem estar animal que 

valorizam acima de tudo a proteção, alternativa é exatamente a 

castração dos animais abandonados, cujas crias indesejadas são 

cotidianamente abandonadas nos logradouros e se tornam um problema 

de saúde pública. 

 

2.1 - Justifica-se a presente solicitação de veículo pela 

necessidade de implantar ações de controle da população de cães e 

gatos, à luz das ações de saúde pública, devendo ser precedido de 

avaliação criteriosa e realizado como medida complementar às ações 

de controle recomendadas, em situações específicas e bem 

caracterizadas quanto à ocorrência de zoonoses e fundamentadas a 

partir de análise epidemiológica local. Implementar um programa de 

ação continuada que tenha como objetivo o controle populacional de 

cães e gatos domiciliados e não domiciliados, afim de evitar a 

proliferação de doenças infectocontagiosas emergentes que são 

transmitidas aos seres humanos, evitando o crescimento desenfreado 

da população de cães nas ruas da cidade e ao mesmo tempo educar os 

tutores em relação às suas responsabilidades sobre os mesmos, 

realizando uma campanha de esterilização em massa, levando até as 

comunidades mais carentes, uma unidade móvel, conhecida como o 

“Castramóvel”. 

 

2.2 - Essas atividades foram priorizadas em função do constante 

aumento das denúncias e reclamações de abandono e do grande número 

de animais. O crescimento descontrolado da população de animais 

domésticos gera incômodo, poluição ambiental e risco de 

transmissibilidade de doenças para outros animais e para seres 

humanos, consequentemente influenciando na qualidade da saúde 

pública. 
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2.3 - O controle populacional de cães e gatos auxilia no controle 

das zoonoses. Desta forma o Programa de Castração de cães e gatos 

contribui como importante ferramenta no controle da doença por 

controlar de forma ética a população de cães. 

 

3 - DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALOR DE REFERÊNCIA 

 

3.1. Sob pena de desclassificação os valores deverão respeitar os 

seguintes preços máximo para cada item. 

 
Item Qtde. Und. Produto Valor de 

Referência do 

Preço Unitário 

Valor Total de 

Referência 

1 1 UN VEÍCULO - MODELO TRAILER, TIPO 

CASTRAMÓVEL, QUANTIDADE DE PORTA DUAS 

PORTAS DE ACESSO, COMPRIMENTO MÍNIMO 

TOTAL DE 8 METROS, REQUISITO DOIS EIXOS 

DE NO MÍNIMO ARO 14", ACOMPANHA 

ADAPTAÇÕES CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA, CARROCERIA DE DIMENSÕES 

MÍNIMAS DE 6,00 X 2,40 M (C X L), 

INFORMAÇÃO ADICIONAL TODOS OS 

EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO 

BRASILEIRO DE TRÂNSITO E DEMAIS ITENS 

DE SÉRIE ORA NÃO ESPECIFICADOS, DADOS 

COMPLEMENTARES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

R$ 253.025,00 R$ 253.025,00 

 

4 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERISTICAS DO VEICULO 

 

CARACTERISTICAS DO VEÍCULO:  

 

Trailer Veiculo – 0 km - Ano fabricação 2021. 

 

DIMENSIONAMENTO:  

Comprimento total máximo do trailer: 8,50 metros. 

Comprimento total mínimo do trailer: 8,00 metros. 

Comprimento máximo da carroceria: 6,50 metros. 

Comprimento mínimo da carroceria: 6,00 metros. 

Largura mínima da carroceria: 2,40 metros. 

Altura interna mínima: 2,00 metros. 

Altura máxima externa: 3,00 metros. 

02 (Dois) eixos de no mínimo aro 14 polegadas. 

01 (Um) Conjunto de roda e pneus para estepe, macaco, triângulo e 

chave de rodas, atendendo a legislação de trânsito. 

 

CHASSI E ESTRUTURAS LATERAIS: 

Perfis estruturais do chassi: Estrutura com longarinas estruturais 

em perfis ‘U’ 100 X 40 X 3 mm, reforçadas com travessas em perfis 

100 x 40 x3 mm, lança fabricada em perfil ‘U’ 100 x 40 x 4,76 mm –

(3/16). Perfis estruturais das laterais e do teto: Em perfis 

fabricados em aço galvanizado ou duralumínio extrudado tipo 

‘cartola’, dispostos simetricamente nas laterais e teto. Na parede 

frontal as colunas serão reforçadas com perfis de aço carbono para 

sustentação do aparelho condicionador de ar. Os perfis utilizados 

deverão resistir a cargas pontuais (Concentradas e estáticas) de 

250 kg, tanto para as laterais, quanto para o teto. Não será 
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admitida união da estrutura aos chassis por parafusos, colas ou 

rebites, o processo de fixação tem que ser impreterivelmente por 

solda MIG. 

 

SUSPENÇÃO, EIXO, RODAS E PNEUS: 

Sistema de feixes de molas com 6 lâminas SAE5160, espessura de 

7,94 mm, largura 50,8 mm, comprimento 740 mm, com tempera 40 á 45 

HCR, olhal de 21 mm. Dois eixos com rodas 14 polegadas e ponta de 

eixos compatível com o peso do trailer e com pneus novos 185/R14 

14 polegadas, 8 lonas. Com estepe.  

 

FREIO: 

Sistema de freio inercial, transferência da ação de frenagem por 

sistema hidráulico para conjuntos de cubos de rodas dianteiros a 

disco, alavanca de manual de frenagem para manobras quando 

desacoplado e sistema de desligamento manual do freio para 

manobras em ré. 

 

REVESTIMENTO EXTERNO DAS PAREDES E TETO: 

Revestimento externo do trailer será em chapas perfilados de 

alumínio liga 3105 H26 (corrugadas para maior rigidez ao alumínio) 

chapas de alumínio, tanto para as paredes laterais quanto para as 

paredes frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por 

selante a base de poliuretano livre de solvente. O teto será de 

chapa de alumínio lisa liga 3105 H26. Pintura externa das partes 

metálicas na cor branca. Não será admitida fixação do revestimento 

interno e externo por parafusos ou rebites, o processo de fixação 

tem que impreterivelmente por selante a base de poliuretano livre 

de solvente. Parte externa: Adesivos personalizados com arte e 

plotagem externa através de grafismo de textos pela extensão das 

laterais, traseira e dianteira da unidade móvel, confeccionada 

pelo sistema de “plotagem” com película opaca autoadesiva, 

calandrada e polimérica, desenvolvida para envelopamento de 

veículo, impresso digitalmente com 1440 DPI de alta resolução 

gráfica, pigmentado com alta estabilidade dimensional à base de 

solvente. Contará com iluminação externa. Deverá contar com 

sinalização refletiva requerida e aprovada pelo órgão responsável. 

A adesivagem da Unidade Móvel será de responsabilidade da 

CONTRATADA. A arte da adesivagem será de responsabilidade da 

CONTRATANTE, porém a CONTRATADA deverá solicitar no prazo de 30 

(trinta) dias antes data prevista para instalação. A arte, layout 

e aprovação serão realizados pelo departamento de comunicação da 

Prefeitura Municipal de Rodeio. A adesivagem externa deve ser com 

película auto adesiva, impressa digitalmente em alta resolução 

gráfica e aplicada por toda a extensão das laterais e traseira da 

unidade móvel. 

 

REVESTIMENTO INTERNO: 

O revestimento interno será em chapas de alumínio lisa, liga 3105 

H26 tanto para as paredes laterais, quanto para a parede frontal e 

traseira, fixadas aos perfis estruturais por selante a base de 

poliuretano livre de solvente com acabamento lavável e higiênico. 

Assoalho em compensando naval de 15 mm, com tratamento anti mofo e 
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anti bactéria revestido por manta vinílica anti mofo tipo 

decorflex LG hospitalar 2,0mm antibactericida e anticontaminação 

atendendo as normas RDC50. Não será admitida fixação do 

revestimento interno e externo por parafusos ou rebites, o 

processo de fixação tem que impreterivelmente por selante a base 

de poliuretano livre de solvente. 

 

PORTAS E JANELAS: 

02 Portas (Entrada e saída para evitar contaminação cruzada), 

ambas do lado direito do trailer, 01 na traseira e outra na 

dianteira. Confeccionadas no mesmo material do trailer com 

fechadura e chave. 04 Janelas em vidro e alumínio com fechamento 

automático. 03 Portas internas “vai e vem” interligando os três 

ambientes. 

 

SISTEMA DE NIVELAMENTO (PATOLAMENTO): 

O veículo receberá 04 (quatro) pés de apoio, mecânicos (Patolas), 

para nivelamentos e estabilidade da unidade móvel. Patolas estas 

acionadas por manivela. 

 

COBERTURA EXTERNA (TOLDO): 

Cobertura toldo retrátil (semiautomático) de no mínimo 3,00 x 2,00 

metros, confeccionado em lona trançada de alta resistência com 

gramatura mínima de 600 g/m², fixado externamente na lateral ou 

teto do trailer sobre a porta de acesso, fabricado com estrutura 

de tubo de aço galvanizado ou alumínio, abertura por sistema 

semiautomático ou catraca. 

 

SALA DE PARAMENTAÇÃO E ASSEPSIA: 

• 01 mesa para tosa fabricada em MDF 10 mm, base em aço carbono 15 

mm galvanizado acompanha girafa com regulagem de altura (de 57 cm 

a 73 cm), Medidas: 89 cm do chão até a mesa, 92cm comprimento, 58 

cm profundidade, girafa expansível de 57cm a 73cm. 

• 01 Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório dotado de 

cuba de aço inox AISI 304. 

• 01 Torneira tipo bica com acionamento no pedal, para evitar 

contaminação cruzada. 

• 01 Kit display contendo um toalheiro para papel, dispenser para 

sabonete líquido e álcool em gel. 

• 01 armário aéreo fabricado em MDF posicionado acima do conjunto 

mobiliário modular. 

• 01 aparelho de ar condicionado tipo Split de 9.000BTUs, 

Certificação INMETRO. 

• 01 balança digital veterinária plataforma grande de aço inox com 

pesagem máxima de 150kg, Certificação INMETRO. 

 

SALA CIRÚRGICA: 

• 01 aparelho de ar condicionado tipo Split de 9.000 BTUs, 

Certificação INMETRO. 

• 01 mesa cirúrgica veterinária com regulagem de altura e suporte 

para soro. O corpo da mesa é fabricado em tubo de aço com pintura 

Epóxi (eletrostática) de alta resistência e as pernas com 

regulagem de altura são galvanizadas. Tampo em aço inoxidável, com 
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vincos e furo para escoamento, suporte para Soro, balde de 

Alumínio. MEDIDAS: 1,15 m comprimento x 0,65 m de largura x 0,90 m 

de altura até 1,40 m. 

• 01 mesa fabricada em MDF de 10 mm branco medindo 1,30 m de 

largura x 40 cm profundidade x 75 cm de altura. 

 

SALA PRÉ E PÓS-CIRÚRGICA: 

• 01 aparelho de ar condicionado tipo Split de 9.000 BTUs, 

Certificação INMETRO. 

• 01 Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório dotado de 

cuba de aço inox AISI 304. 

• 01 Torneira tipo bica com acionamento no pedal, para evitar 

contaminação cruzada. 

• 01 Armário suspenso fabricada em MDF de 10 mm branco medindo 1m 

de largura x 25 cm profundidade x 40 cm de altura com duas portas. 

• 01 Kit display contendo um toalheiro para papel, dispenser para 

sabonete líquido e álcool em gel. 

• 01 mesa fabricada em MDF de 10 mm branco medindo 1m de largura x 

40 cm profundidade x 75 cm de altura. 

• Uma Gaiola modular galvanizada com capacidade para 8 animais, 

divisória central removível, bandeja coletora de fezes, estrutura 

em aço carbono 15 mm e arame industrial de 3 e 4mm. Acessórios 

removíveis para facilitar a limpeza, medidas 2,00 x 0,60 x 1,20 m 

(altura, largura, comprimento) espaçamento de 4 cm da malha, dois 

módulos de baixos 60 x 70 cm (comprimento, altura), 6 módulos 

superiores 40 x 50 cm (comprimento, altura). 

• 01 refrigerador tipo frigobar de 80 litros, Classificação do 

INMETRO de eficiência energética A. 

 

PISO: 

Constituído de madeira compensado tipo naval, com 15 mm de 

espessura resistente ação da água e fungos, preso por parafusos 

tipo francês com cabeça embutida, evitando ressaltos que possam 

comprometer a qualidade. Sobre a madeira será colado piso vinílico 

resistente, de fácil limpeza e assepsia. A superfície sobre a qual 

será instalado o piso deverá esta previamente limpa, seca e isenta 

de irregularidades. As furações provenientes dos parafusos de 

fixação de contra piso de madeira na estrutura metálica deverão 

ser totalmente preenchidas com massa rígida bi componente 

adequada, para não interferir a fixação do piso. 

 

ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO: 

Paredes e teto internos: As paredes e teto interno receberão 

isolamento termo acústicos através de placas de isopor ou placas 

de poliestireno de média densidade ou fibra de vidro, aplicadas na 

parte interna da unidade, entre a parede interna e a parede 

externa, garantindo o melhor conforto térmico e acústico. O 

revestimento das laterais e portas, divisórias e teto interno 

deverão ser em chapa de alumínio, a estrutura do trailer com 

acabamento nas junções por perfis específicos e acabamento em PU, 

material vedante que garante maior vida útil da unidade com 

acabamento lavável e higiênico. 
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DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA: 

Todo o cabeamento, barramentos e disjuntores serão conforme NBR e 

ABNT. Serão divididos em quantos circuitos forem necessários e 

centralizados em um QDG (Quadro de Distribuição Geral). A 

iluminação será por lâmpadas de LED sobrepostas ao teto ou fixadas 

na lateral, e atenderá as normas de lumino técnica. Serão 

instalados pontos de energia para os equipamentos nas proximidades 

das mesas, no padrão vigente e nas normas especificadas, com 

tensão de 220 Volts, suficientes para ligação de todos os 

aparelhos elétricos instalados no interior do veículo. Os 

condutores serão em cobre ou alumínio isolados com camada de 

plástico para no mínimo 700 v, com bitolas compatíveis com os 

projetos específicos. Para conexão com rede externa será fornecido 

extensão de 25 metros em cabo PP a ser dimensionado no projeto 

elétrico, com conectores industriais tipo Steck. Na unidade será 

colocada tomada industrial compatível com o projeto elétrico para 

receber a conexão externa. Suporte para gerador sem o gerador 

Instalação elétrica da carroceria conforme normas do CNT 

(Adequação na posição das lanternas traseira). Adesivos 

refletivos, conforme deliberação 27 de 18/04/2001 do Denatran. 

 

CLIMATIZAÇÃO: 

O trailer deverá possuir três aparelhos de ar condicionado de 9000 

BTUS Split frio, tendo como função manter refrigeradas as 03 

salas. 

 

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SEGURANÇA:  

Corrente de segurança para conectar ao engate da unidade tratora. 

Será instalado 01 (Um) extintor de incêndio, 2 kg, tipo pó químico 

seco ABC. Os extintores de uso múltiplo para as classes A, B E C 

utilizam monofosfato de amônia siliconizado como agente extintor. 

O agente pó ABC isola quimicamente os materiais combustíveis de 

classe A, derretendo e aderindo á superfície do material em 

combustão. Atua abafando e interrompendo a reação em cadeia de 

incêndio de classe B. Não é condutor de eletricidade. Devido á sua 

fácil operação e uso universal. Os extintores ABC são indicados 

para proteção residencial e comercial, com aplicações para a 

indústria. Extintores portáteis leves, de fácil manuseio e alta 

eficiência, muito utilizados no combate a princípio de incêndio 

que requer fácil deslocamento do equipamento para proporcionar a 

proteção de áreas pequenas e médias. Haste de aterramento (A ser 

utilizada somente quando o ponto de rede externa não possuir 

aterramento). 

 

MOBILIÁRIOS:  

Confeccionados em MDF com revestimento melamínico interno e 

externo, com acabamento texturizado, puxadores metálicos tipo alça 

de espessura de 9 mm, com acabamento em pintura eletrostática na 

cor branca. Os cantos e bordas serão devidamente boleados 

(arredondados) para evitar escoriações nos usuários. Todas as 

gavetas serão instaladas com corrediças metálicas e mecanismo de 

travamento (evita abertura durante a locomoção). 
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CALAFETAÇÃO:  

As uniões e junções serão devidamente calafetadas com produto 

vedante flexível, a base de poliuretano, de elasticidade 

permanente, com cura acelerada que se polimeriza com a própria 

unidade do ar. 

 

SISTEMA HIDRÁULICO: 

São dois reservatórios, um para água potável, um para água 

servida, ambos com capacidade de no mínimo 200 litros cada com 

sistema interno de quebra ondas, sendo que a alimentação se dará 

através de bomba elétrica centrifuga com potência de no mínimo 06 

(Seis) metros de coluna d’água. 01 (um) Reservatório de esgoto 

para 150 litros com válvula de dreno. Todo o sistema de tubulação 

de água é feito em tubos de polipropileno com alta resistência à 

pressão e temperaturas. 

 

ACESSO: 

Deverá ter 02 escadas de acesso fabricadas em perfis de aço 

carbono com degrau em chapa de alumínio antiderrapante. 

 

5 – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

5.1 - O objeto será entregue de acordo com as especificações deste 

Termo de Referência nas seguintes condições: 

 

a) Em entrega única, no prazo de máximo 90 (noventa) dias 

corridos, contados a partir do recebimento da ordem de compra. 

 

b) Na sede da Prefeitura Municipal de Rodeio, situada no seguinte 

endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 1069, Bairro Centro, CEP 

89136-000, Rodeio - SC. 

 

c) No horário das 7h30min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min, 

em dias úteis, de segunda a sexta-feira, telefone (47) 33840161, 

sendo necessário realizar agendamento prévio. 

 

d) A licitante vencedora será responsável pelo transporte do 

objeto da licitação até o endereço de entrega informado. 

 

e) A unidade móvel deverá portar manual de instruções, manutenção 

e do proprietário, todos em língua portuguesa. 

 

f) A unidade móvel deverá possuir os equipamentos de uso 

obrigatório previstos no CONTRAN e legislação de trânsito: Sinal 

sonoro de marcha à ré, macaco, chave de roda, chave de fenda, 

triângulo de sinalização e conjunto sobressalente de roda e pneu. 

 

g) A licitante vencedora será responsável pela devida 

regularização da unidade móvel junto ao DETRAN, sendo que o 

licenciamento e emplacamento deverão ser realizados no Município 

de Rodeio - SC, em nome da Prefeitura Municipal de Rodeio. 
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g.1) A regularização junto ao DETRAN inclui o Certificado de 

Adequação de Legislação de Trânsito (CAT) e Comprovante de 

Capacidade Técnica (CCT), correspondente marca/modelo e dimensões 

do veículo ofertado na VERSÃO ESPECIAL/TRAILER, emitido pelo 

DENATRAN, de acordo com a Resolução 291 do CONTRAN de 2008, dentro 

do prazo de validade, referente ao objeto ofertado, observando-se 

o atendimento a todas as dimensões estabelecidas na especificação 

técnica do edital. 

 

g.2) O veículo deverá possuir número de chassi Registrado na “BIN” 

– Denatran na categoria: trailer/especial. 

 

h) A licitante vencedora deverá enviar no ato da entrega, um 

representante técnico a fim de orientar e instruir quanto ao uso e 

cuidados com o objeto. 

 

h.1) A entrega técnica aos funcionários da Secretaria Municipal de 

Saúde, que tem por finalidade orientar quanto à operação, 

manutenção e conservação da unidade móvel para manutenções 

periódicas, deverá ser realizada na sede da Prefeitura Municipal 

de Rodeio (alínea b). 

 

i) O recebimento do veículo se efetivará em conformidade com o 

art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante termo de recebimento, 

expedido por servidor responsável pelo Órgão competente, após a 

verificação da qualidade, quantidade, características e 

especificações do produto. 

 

j) Especificar na(s) Nota(s) Fiscal (is): preço unitário, 

inclusive os centavos, incluídas todas as taxas, impostos, frete, 

seguro e demais despesas. 

 

k) O veículo, objeto desta licitação deve-se fazer acompanhado da 

Nota Fiscal/Fatura discriminativa para a efetivação de sua 

entrega. 

 

l) Relativamente ao disposto na presente cláusula aplicam-se 

subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 8.078/90 – 

Código de Defesa do Consumidor. 

 

6 – DA GARANTIA OU VALIDADE DO BEM 

 

6.1 - O prazo de garantia da unidade móvel de castração, com os 

equipamentos instalados e demais itens que a compõem, não poderá 

ser inferior a 12 meses, contados da data de emissão da Nota 

Fiscal de entrega. 

 

6.2 - Durante o prazo de vigência da garantia, se o produto 

apresentar defeito ou incorreções deverá ser reparado ou corrigido 

ou até trocado por outro, sem ônus para o município, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos, podendo ser prorrogado mediante 

justificativa apresentada desde que devidamente aceita. 
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6.3 - A licitante vencedora deverá, durante o período de garantia, 

assegurar atendimento na cidade de Rodeio - SC, para a devida 

assistência técnica, se necessária, sem cobrar quilometragem 

percorrida nem outras despesas de deslocamento para tais 

atendimentos. 

 

6.4 - A licitante vencedora será responsável pelo transporte da 

unidade móvel à assistência técnica, se necessária, em veículo 

próprio, tipo prancha. 

 

6.5 - No prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a retirada da 

unidade móvel, a licitante vencedora deverá apresentar ao 

Município o diagnóstico do problema bem como informar o prazo 

preciso para sua resolução. 

 

6.6 - As substituições de peças e a mão-de-obra, quando das 

revisões em garantia, estarão sujeitas às obrigações praticadas no 

mercado, nos termos das legislações pertinentes e subsidiárias. 

 

6.7 - A CONTRATADA deverá disponibilizar a relação da rede 

autorizada responsável pela prestação da assistência técnica, no 

ato da assinatura do contrato, sem ônus à Administração. 

 

7 - DO ENQUADRAMENTO COMO SERVIÇO COMUM 

 

7.1 - As contratações constantes deste termo de referência são 

consideradas comuns, uma vez que são fornecidos por vários 

fornecedores no mercado brasileiro, cujas especificações 

detalhadas, estabelecem padrões de desempenho e qualidade para 

cada item de serviço. 

 

7.2 - Trata-se de bens e serviços comum de caráter continuado sem 

fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a 

ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão. (Art. 1º 

da Lei 10.520/2002 c/c art. 4º Decreto 5450/2005). 

 

8 - DA VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data da sua assinatura. 

 

9 - DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

 

9.1 - Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do 

objeto deste Termo de Referência correrão pelo Orçamento vigente 

do Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2021 e se necessário, 

dotações que vierem a substituir o exercício subsequente. 

 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

2021 
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10 Fundo Municipal de Saúde 

1 Fundo Municipal de Saude 
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10 - DA FISCALIZAÇAO 

 

10.1 - A fiscalização e o acompanhamento dos serviços contratados 

deverão ser exercidas por servidor designado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, com o direito de rejeitar, no todo ou em 

parte, os serviços prestados em desacordo com o estabelecido. 

 

11 - DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

 

11.1 - A contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade na 

execução dos serviços, conforme as diretrizes do Art. 3 da Lei 

8666/93, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia 

Geral da União, Art. 6° da IN n°01/2010 - MPOG (Compras 

Sustentáveis), e normativos correlatos. 

 

12 - DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS 

 

12.1. Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos sobre os 

materiais em questão poderão ser feitos através dos telefones: 

(47) 33840161, no horário comercial, ou por e-mail: 

licitacaorodeio@terra.com.br. 

 

Rodeio 03 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Rafael Marchi 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

De acordo 

 

Valcir Ferrari 

Prefeito Municipal 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacaorodeio@terra.com.br
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ANEXO II 

 

Pregão Eletrônico - 10/2021  

Processo nº 11/2021 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
LOTE/ITEM DESCRIMINAÇÃO MARCA UNID. QDE VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

       

       

       

       

Valor Total R$ ..... (...) R$  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE E REPRESENTANTE LEGAL  

 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

ENDEREÇO e TELEFONE:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

CARGO:  

CARTEIRA DE IDENTIDADE  

CPF:  

 

2. CONDIÇÕES GERAIS:  

 

VALIDADE DA PROPOSTA:  

PRAZO DE PAGAMENTO:  

BANCO:  

AGÊNCIA:  

CONTA CORRENTE:  

 

3. A proponente declara conhecer os termos do instrumento 

convocatório que rege a presente licitação.  

 

Local e data 

 

 

 

Assinatura e carimbo da proponente 

(REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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ANEXO III 

 

Contrato Nº ..../2021. 

 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO TRAILER VETERINÁRIO 

(CASTRAMÓVEL) 0 (ZERO) KM, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE. 

 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE RODEIO - SC, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 

83.102.814/0001-64, com sede na Rua Barão do Rio Branco, n° 1069, 

bairro Centro, nesta cidade de Rodeio – Estado de Santa Catarina, 

neste ato representado pelo Sr. Valcir Ferrari, Prefeito 

legitimamente eleito para o cargo, doravante denominado 

simplesmente de Contratante e a empresa ...................., com 

sede na Rua .............., nº ............, bairro ............, 

.......... - ........., com CNPJ sob nº ................, doravante 

denominada simplesmente de contratada, representada neste ato pelo 

Sr. ................, portador da carteira de identidade nº 

.............., e do CPF nº domiciliado à Rua ............., nº 

............, bairro .........., na cidade de .............., 

.........., em decorrência do resultado da licitação, modalidade 

Pregão eletrônico 10/2021, celebram entre si o presente contrato, 

que será regulado pela Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores 

alterações e 10.520 e Lei Complementar 123/2006, mediante as 

cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Aquisição de 01 (um) veículo tipo trailer veterinário (castramóvel) 

0 (zero) km, destinado à Secretaria Municipal de Saúde, em 

conformidade com as disciplinas do presente edital e seus 

respectivos anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

O objeto deste contrato será realizado por execução direta. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

Dá-se a este contrato o valor global de R$ 

(_____________________________________________). 

 

§ 1º - Os pagamentos devidos a Contratada, em decorrência do 

fornecimento do objeto deste contrato serão efetuados na Tesouraria 

da Prefeitura Municipal de Rodeio, a prazo, em até 30 (trinta) dias 

após a entrega do veículo, conforme dispõe o art. 40, Inciso XIV, 

alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93, e mediante a apresentação de 

faturas ou notas fiscais devidamente atestadas e visadas, por 

funcionários deste Município. 

 

§ 2º - O critério de reajuste dos preços contratados será com base 

no Inciso XI do Art. 40, da Lei Federal Nº 8.666/93, em sua atual 
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redação, e no mesmo percentual e data dos reajustes determinados 

pelo órgão competente do Governo Federal, ou da variação efetiva do 

custo da produção e preços atuais de mercado local ou regional, 

mediante pesquisa de preços, ou ainda na variação mensal do IPCA 

(IBGE). 

 

§ 3º - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de 

ato ou fato atribuível ao Contratado, aplicar-se-á o índice IPCA 

(IBGE), a título de compensação financeira, que será o produto 

resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, 

multiplicado pelo número de dias de atraso do mês correspondente, 

repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

 

§ 4º - O preço contratado compreende todos os custos diretos e 

indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer 

tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação 

trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeito. 

 

§ 5º - Caso se faça necessária à retificação de fatura por culpa do 

Contratado, o prazo terá sua contagem suspensa até a data de 

reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, 

então, prosseguimento à contagem. 

 

§ 6º - Não serão quitadas as notas fiscais apresentadas sem a ordem 

de compra. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 

 

O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a 

contar da data de sua assinatura. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Havendo interesse da Administração, o presente 

Contrato poderá ser prorrogado nas seguintes hipóteses: 

 

I – Nos casos previstos na legislação pertinente. 

 

II – Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA 

 

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da 

dotação orçamentária abaixo: 

 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

2021 
 

298 Referência 

10 Fundo Municipal de Saúde 

1 Fundo Municipal de Saude 

2040 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde 

3449052480000000000 Veículos diversos 

1630000 Transf.Convênio -Estado/Saúde    

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 
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Cabe ao Contratante, a seu critério e através da Secretaria 

Municipal de Saúde, exercer ampla, irrestrita e permanente 

fiscalização de todas as fases de cumprimento do presente contrato, 

e, o Contratado declara aceitar, integralmente, todos os métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo 

Contratante. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O Contratado permitirá e oferecerá condições para 

a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência deste 

Contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à 

documentação pertinente e atendendo às observações e exigências 

apresentadas pela fiscalização. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

Constituem obrigações do Contratado, além das demais previstas 

neste Contrato ou dele decorrentes: 

 

I – Entrega do veículo, objeto deste Contrato, no prazo proposto, 

mediante Requisição de Compra, e em conformidade com as 

especificações exigidas no Edital. 

 

II – Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação que deu origem a 

este ajuste. 

 

III – Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e 

taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste Contrato, 

bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos 

trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, 

trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao 

cumprimento do objeto pactuado. 

 

IV – Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela 

idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 

subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados 

ao Contratante ou a terceiros. 

 

V – Apresentar, quando solicitado pelo Contratante, a comprovação 

de estarem sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações 

trabalhistas, previdenciários e fiscais. 

 

VI – Responder perante o Contratante e terceiros por eventuais 

prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na 

condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou 

por erro relativos à execução do objeto deste Contrato. 

 

VII – Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões 

ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em 

aumento de despesas ou perda de descontos para o Contratante. 
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VIII – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem, no objeto, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial do Contrato. 

 

IX – Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas 

fiscais correspondentes, juntando cópia da solicitação de entrega 

(requisição). 

 

X – Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e 

municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos 

decorrentes de infrações a que houver dado causa. 

 

XI – Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual 

a terceiros. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

Constituem obrigações do Contratante: 

 

I – Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o 

Contratado. 

 

II – Fornecer e colocar à disposição do Contratado todos os 

elementos e informações que se fizerem necessários à execução do 

fornecimento. 

 

III – Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste 

Contrato. 

 

IV – Notificar, formal e tempestivamente o Contratado sobre 

irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato. 

 

V – Notificar o Contratado, por escrito e com antecedência, sobre 

multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

 

VI – Fiscalizar o presente Contrato através do Órgão competente. 

 

CLÁUSULA NONA – DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE, E RECEBIMENTO DO 

VEÍCULO 

 

O veículo, objeto deste Contrato, deverá ser entregue no Município 

de Rodeio, no local informado pelo Departamento de Compras no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, após a solicitação, mediante 

requisição expedida pelo contratante, respeitando-se o limite da 

quantidade solicitada. 

 

§ 1º - A Contratada obriga-se a fornecer o veículo a que se refere 

este Contrato, conforme os quantitativos e especificações descritas 

na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição 

uma vez que não esteja em conformidade com as referidas 

especificações. 
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§ 2º - O recebimento do veículo se efetivará em conformidade com o 

art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante termo de recebimento, 

expedido por servidor responsável pelo Órgão competente, após a 

verificação da qualidade, quantidade, características e 

especificação do produto. 

 

§ 3º - Recebido o veículo, nos termos acima, se a qualquer tempo 

durante a sua utilização normal, vier a se constatar fatos 

supervenientes que o torne incompatível com as especificações, 

proceder-se-á a substituição, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

contado da comunicação da irregularidade pelo Órgão. 

 

§ 4º - Será recusado o Veículo que não atender às especificações 

constantes no Pregão Eletrônico nº 10/2021 e/ou que não esteja 

adequado para uso, devendo a Contratada proceder à substituição na 

forma dos §§ 1º e 2º desta cláusula, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, contado da comunicação. 

 

§ 5º – O Veículo, objeto deste contrato deve-se fazer acompanhado 

da Nota Fiscal/Fatura discriminativa para a efetivação do seu 

fornecimento. 

 

§ 6º – Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se, 

subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 8.078/90 – 

Código de Defesa do Consumidor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Nos termos do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93, fica estipulado o 

percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a 

título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 

fornecimento do objeto deste Contrato, até o limite de 2% (dois por 

cento) do valor total do contrato. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Pela inexecução total ou parcial das obrigações 

assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá 

aplicar o Contratado as seguintes sanções: 

 

I – Advertência por escrito, quando o Contratado praticar 

irregularidades de pequena monta. 

 

II – Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, 

no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos contados da comunicação oficial. 

 

III – Por infração de qualquer outra cláusula contratual não 

prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa de 2% (dois 

por cento) sobre o valor total do fornecimento, acumulável com as 

demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso. 

 

IV – Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas junto ao 

Órgão competente no prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados 
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da comunicação oficial, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer 

fatura ou crédito existente a critério do Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

 

A rescisão do Contrato poderá ser: 

 

I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 

processo da licitação, desde que haja conveniência para a 

Administração. 

 

III – judicial, nos termos da legislação. 

 

§ 1º - O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso 

de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

§ 2º - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida 

de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS 

 

Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direitos 

vinculados ao Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

 

Aos casos omissos neste instrumento, por ocasião da execução do 

objeto, serão aplicáveis a Legislação pertinente a espécie, nos 

termos do inciso XII do Art. 55 da Lei nº 8.666/93, em sua atual 

redação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES 

 

O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos na 

legislação pertinente, para ajuste de condições supervenientes que 

impliquem em modificações. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Qualquer alteração nas condições ora estipuladas 

neste Contrato deverá ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente 

assinado pelos representantes legais das partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

 

Dentro do prazo regulamentar, o Contratante providenciará a 

publicação em resumo do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
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O foro do presente contrato será o da Comarca de Ascurra/SC, 

excluído qualquer outro. 

 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o 

presente termo, com 02 (duas) cópias de igual teor. 

 

Rodeio ......... de .......... de 2021. 

 

 

___________________________________ 

Prefeitura Municipal de Rodeio 

Valcir Ferrari 

 

 

___________________________________ 

Contratada 

 

Testemunhas: 

_____________________________________ 

Celso Giovanella 

 

 

_____________________________________ 

Erico Carini 

 

Advogado: 

___________________________________ 

Denílson Duarte Lana OAB 24471 
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