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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020  
 

O MUNICÍPIO DE ASCURRA, com sede à Rua Benjamin Constant, 221, Centro, Ascurra (SC), pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ nº 83.102.772/0001-61, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, 
Senhor LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, em conjunto com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA, 
inscrito no CNPJ n. 11.241.709/0001-03, representado pelo SECRETARIO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, 
Senhor ENILSON ERLEY DE FREITAS, atendendo ao que dispõe as Leis Federais 8.666/1993, Lei n. 
10.520/2002, Lei Complementar n. 123/2006 e Decreto Federal n. 10.024/2019, TORNAM PÚBLICO, que farão 
licitação nos termos deste edital.  
 
Tipo de Licitação: Por Item.  
Forma de Julgamento: Menor Preço. 
Forma de Fornecimento: Parcelada.  
Programação da Sessão: 
 

Data/Horário Etapa 

22/06/2020 – 
08h00min 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS NO SITE (www.bll.org.br) 
 

06/07/2020 - 
08h00min 

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (www.bll.org.br) 
 

06/07/2020 - 
10h01min 

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS (www.bll.org.br) 
 

06/07/2020 - 
11h00min 

ABERTURA E DISPUTA DE LANCES (www.bll.org.br) 
 

 
1. DO OBJETO 
1.1 A presente Licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA PARA CONSERTOS EM GERAL DAS MÁQUINAS, 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, TRATORES, CAMINHÕES E VEÍCULOS, INCLUINDO AINDA SERVIÇOS DE 
TORNO E SOLDA, DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ASCURRA E DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA, BEM COMO NOS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, DA POLÍCIA 
CIVIL E MILITAR DO MUNICÍPIO DE ASCURRA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
NECESSÁRIOS PARA MANTER OS VEÍCULOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, conforme informações 

previstas no termo de referência (anexo I) e neste edital. 
 
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1 O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 
de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma 
Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões. 

2.2 Os trabalhos serão conduzidos pelo Município de Ascurra, denominada “Condutor”, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da 
Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br). 

2.3 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando 
também para a data e horário para início da disputa. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no 
País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, 
especificações e normas contidas neste edital e anexos.    
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela 
exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 
3.3 E vedada à participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
3.4 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações 
do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.  
3.5 O CADASTRAMENTO do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à 
Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações 
do Brasil (ANEXO III); 

b)   DECLARAÇÃO de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital, conforme ANEXO IX; 

c)  Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, 

http://www.bll.org.br/
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marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação da pregoeira no ícone ARQ, inserção de 
catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 
parágrafo 5º; 

d) A empresa proponente deverá apresentar cópia de documento oficial que contenha foto do 
responsável que venha a responder por sua representada, devendo. 
3.6 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a 
Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela 
mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, 
em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo IV. 
3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da DECLARAÇÃO constante no 
ANEXO VI para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado 
no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de 
tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 
 
4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

4.1 O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as 
seguintes atribuições: 

 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 

previstas na legislação. 
 

5. DO CREDENCIAMENTO 
5.2 Credenciamento No Sistema Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões: 
5.2.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de 
mandato previsto no item 4.5 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer 

empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar 
todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.  
5.2.2 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de 
empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador 
designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. 
5.2.3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos 
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.                                
5.2.4 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 
5.2.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
5.2.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 

 
5.3 Participação: 

5.3.1 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário 
limite estabelecido.   
5.3.2 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; 
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5.3.3 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. 
5.3.4 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação. 
5.3.5 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites 
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 
5.4.1 Não poderão participar desta licitação os interessados: 
5.4.1.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 
5.4.1.2 Que não atendam às condições deste edital e seus anexos; 
5.4.1.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente; 
5.4.1.4 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma 
empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil 

ou pelo e-mail contato@bll.org.br.  
 

6. DA HABILITAÇÃO 
6.1 Habilitação jurídica: 

6.1.1 Cédula de Identidade do representante legal; 
6.1.2 Registro comercial, no caso da empresa individual; 
6.1.3 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; 
6.1.4 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; 
6.1.5 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; 
6.1.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
6.1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 
6.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 

6.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
6.2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
6.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
6.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
6.2.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
6.2.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo 
exercício contrata ou concorre; 
6.2.7 Prova de regularidade junta a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante; 
6.2.8 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá 
comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 
na forma da lei. 

 
6.3 Qualificação Econômico-Financeira. 

6.3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (dos sistemas ESAJ e 
EPROC). 

 
6.4 Qualificação Técnica   

6.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de equipamentos compatíveis com o objeto desta licitação, ou 
com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado. 
6.5 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

mailto:contato@bll.org.br
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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 comprovar a regularização. O 
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 
6.6 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 restrição na documentação fiscal e trabalhista, 
será concedido o mesmo prazo para regularização.  
6.7 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. 
6.8 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

 
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos: 
7.1.1 Valor unitário; 
7.1.2 Marca; 
7.1.3 Fabricante. 
7.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
7.3 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. 
7.4 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. 
7.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.  

7.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos no edital (Anexo I). 
 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 
8.2 A Pregoeira 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.  
8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 
real por todos os participantes. 
8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 
efeito na fase de aceitação. 
8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 
fase de lances. 
8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes. 
8.5 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.  
8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário por item. 

8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
8.8 Não haverá intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances. 
8.9 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar.  
8.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
8.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez 
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
8.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor 
mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado 
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
8.13 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores 
lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, 
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o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
8.14 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a 
ordem crescente de valores. 
8.15 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício 
da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar 
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
8.16 Poderá a pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, 
caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 
8.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
8.18 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
8.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
8.20 O Critério de julgamento adotado será o menor preço por unidade, conforme definido neste Edital e seus 
anexos.  
8.21 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
8.22 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, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
8.23 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com 
a primeira colocada. 
8.24 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. 
8.25 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. 
8.26 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 
só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada 
do modo de disputa aberto e fechado. 
8.27 Serão solicitados ao licitante de menor valor, os documentos relativos à habilitação exigidas neste Edital, 
sendo os remetidos no e-mail: licitacoes.itaoca@gmail.com, após o encerramento da fase de lances, com posterior 
encaminhamento, original ou cópia autenticada em até 02 (dois) dias úteis para:  

 
Prefeitura Municipal de Ascurra  
Comissão de Licitações   
Rua Benjamin Constant, 221, Centro 
Ascurra – SC - CEP 89138-000 
PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2020 

 
8.28 A falta de encaminhamento dos documentos dentro dos prazos estabelecidos implicara na 
DESCLASSIFICACÃO da proposta. Outras dificuldades no envio destes deverão ser imediatamente comunicadas 
à PREGOEIRA pelo telefone 47-33830222. 

8.29 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido acarretará 
nas sanções previstas na clausula 16 deste Edital; 
8.30 Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao licitante da proposta 
ou lance de menor preço e encaminhado à autoridade competente para homologação, caso não haja 
manifestação de recurso por nenhuma outra licitante. 
 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
9.1 Declarado o vencedor, será concedido o prazo de 15 (quinze) 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. 
9.2 Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
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intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
9.2.1 Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 
9.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto a intenção de recorrer importará a decadência desse 

direito. 
9.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (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 03 (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. 
9.3 Os recursos rejeitados pela Pregoeira serão apreciados pela autoridade competente. 
9.4 O recurso contra o resultado da licitação terá efeito suspensivo no tocante ao item do objeto ao qual o recurso 
se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando 
da decisão final da autoridade competente. 

9.5 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
9.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 
neste Edital. 

 
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

10.1 A impugnação ao presente edital deverá ser feita por escrito, à Pregoeira, até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para a abertura das propostas, contendo todas as divergências, dúvidas ou erros por ventura 
encontrados, para a devida análise, e se for o caso, a correção ou esclarecimentos necessários (art. 41 da Lei 
Federal 8.666/93 e alterações). 
10.2 As razões de impugnação deverão ser protocoladas junto ao Setor de Compras e Licitações desta Prefeitura, 
situada na Rua Benjamin Constant, 221, centro, Ascurra/ SC, em dia útil, no horário de funcionamento. Não serão 
aceitos pedidos de impugnação encaminhados por meios eletrônicos, apenas por correio mediante AR.  
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1 Inexistindo manifestação recursal, caberá à Pregoeira adjudicar o objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) e 
encaminhar o processo à Autoridade competente para a sua homologação. 
11.2 Caso haja recurso, a adjudicação e a homologação do processo serão efetuadas pela Autoridade Superior 
Competente.  
 
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1 A licitante vencedora deverá assinar a Ata de Registro de Preços, conforme minuta constante no Anexo VII, 
no prazo de até 05 (cinco) dias após a homologação, sob pena de a Pregoeira declarar a empresa desclassificada, 
aplicando as penalidades cabíveis e examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 
12.1.1 O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente 
justificado pela proponente e aceito pela Administração. 
12.1.2 A convocação será feita eletronicamente, via e-mail, fax ou telefone. 
12.2 A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar contratação total das quantidades estimadas, 
podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento. 
12.3 A licitante registrada na ata fica obrigada a aceitar os acréscimos que se fizerem nas contratações, até 25% 
(vinte e cinco por cento) da quantidade inicial do edital.  
12.4 Os preços registrados por força do processo terão vigência de 12 (doze) meses, com início a partir da data da 
assinatura da ata de registro de preços.  
 
13. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1 A prestação dos serviços será conforme necessidade das secretárias e órgãos mencionadas no objeto deste 
termo de referência, e deverão ser concluídos em um prazo máximo de 3 (três) dias úteis, mediante apresentação 
de requisição pela Administração, salvo justificativa prévia por parte da Contratada com aceitação pela 
Contratante.  
13.2 Nos serviços estão previstos serviços de manutenção preventiva e corretiva diversos, como: execução de 
reparos, conservação e recuperação de veículos em geral, mecânica e elétrica de veículos leves e pesados, 
lanternagem, sistema elétrico, sistema hidráulico, suspensão, instalação de peças e acessórios, dentre outros 
serviços relacionados a conserto e reparos de veículos e máquinas. 
13.3 As peças danificadas ou impróprias para uso, seja por desgaste, defeito de fabricação ou quebra decorrente 
do uso normal dos equipamentos, deverão ser substituídas por peças originais novas, de primeiro uso, pela 
empresa Contratada, que deverá, obrigatoriamente, obter a autorização expressa da Contratante antes da 
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realização de quaisquer possíveis substituições. Neste caso, a empresa contratada deverá comunicar o Município 
da necessidade da peça, enviando informações e preço da peça/acessório, observando que a mesma deverá 
aplicar um desconto de 25% dos preços previsto da tabela oficial de peças e acessórios das concessionárias e/ou 
dos fabricantes. 
13.4 Excepcionalmente, quando não houver disponibilidade de peças novas e originais no mercado e mediante 
comprovação e justificativa por escrito por parte da Contratada, poderá ser admitida a substituição por similar 
recomendada pelo fabricante, apenas quando houver justificativa prévia, fundamentada e aceita pela Contratante. 
13.5 Todas as peças/acessórios substituídos deverão ser entregues ao Município. 
13.6 Na hipótese de instalação inadequada de peça, componente ou acessório, a Contratada deverá providenciar 
a imediata regularização, sem quaisquer ônus para o Contratante. 
13.7 As peças e acessórios deverão ser novos, de primeiro uso, originais ou recomendadas pelo fabricante, com 
garantia de fábrica/montadora e os serviços prestados deverão ter garantia expressa no orçamento da Contratada. 
13.8 Após a conclusão dos serviços prestados, a proponente deverá emitir Nota Fiscal/fatura, encaminhando-a 
posteriormente à Secretaria responsável para conferência e assinatura pelo responsável. 
13.9 A empresa vencedora responderá civil e criminalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais 
ocasionados, à administração e/ou terceiros, por seus empregados credenciados, nos locais de trabalho. 
13.10 É vedada a empresa vencedora transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, sem 
prévia e expressa anuência da Administração. 
13.11 Todos os serviços prestados pelo licitante vencedor deverão atender às exigências de qualidade, 
observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade, atentando-se a 
proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor).  
13.12 A empresa contratada deverá possuir atendimento em horário comercial.  
13.13 Caso a empresa vencedora não tenha sua sede no perímetro urbano do município de Ascurra, deverá 
instalar estrutura física necessária em um raio de distância de no máximo 15KM da sede da Prefeitura de Ascurra, 
bem como disponibilizar número de funcionários suficientes para fins de realizar adequadamente os serviços, 
conforme descriminação dos itens contida no termo de referência. 
13.14 É de inteira responsabilidade da empresa prestadora do serviço a remoção do veículo até a sede da 
empresa contratada, seja através de funcionário que busque o veículo ou ainda através de guincho ou outro 
veículo permitido pelo Código de Transito Brasileiro para transporte de veículos, responsabilizando-se pela guarda 
e conservação dos bens em serviço, devendo possuir para tanto, estrutura adequada para atendimento dos 
veículos previstos nesta licitação. 
13.15 É vedada a terceirização da prestação dos serviços bem como do fornecimento de peças. 
 
14. DO PAGAMENTO 

14.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante a aceitação do objeto e apresentação de nota 
fiscal, sem emendas ou rasuras que após conferidos e visados, serão encaminhados ao empenho na Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento. 
14.2 Ocorrendo erros na apresentação da nota fiscal, a mesma será devolvida à contratada para a devida 
correção e reapresentação. 
14.3 Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no 
que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 
14.4 Ocorrendo atraso no pagamento superior a trinta dias contados a partir da entrega da nota fiscal, os valores 
serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a 
Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1 As despesas provenientes do presente edital correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias dos 
exercícios de 2020 e 2021: 
 

DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2020 27 09 001 2032 3339000000000000000 3339039190000000000 01350300 

2020 28 04 001 2062 3339000000000000000 3339039190000000000 01010000 

2020 36 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 01110000 

2020 69 09 001 2019 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 

2020 85 03 001 2042 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 

2020 115 02 001 2005 3339000000000000000 3339039190000000000 01100000 

2020 125 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 
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2020 132 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 01120000 

2020 134 03 001 2002 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 

2020 136 06 001 2015 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 

2020 138 07 001 2016 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 

2020 139 07 001 2016 3339000000000000000 3339039190000000000 01070000 

2020 146 07 001 2016 3339000000000000000 3339039190000000000 01390100 

2020 153 04 001 2011 3339000000000000000 3339039190000000000 01010000 

2020 156 07 001 2061 3339000000000000000 3339039190000000000 01080000 

2020 165 05 001 2025 3339000000000000000 3339039190000000000 01380600 

2020 190 05 001 2025 3339000000000000000 3339039190000000000 01670100 

2020 200 05 001 2024 3339000000000000000 3339039190000000000 01020000 

2020 205 05 001 2030 3339000000000000000 3339039190000000000 01381100 

2020 206 05 001 2030 3339000000000000000 3339039190000000000 01020000 

2020 210 05 001 2025 3339000000000000000 3339039190000000000 01380100 

2020 260 05 001 2030 3339000000000000000 3339039190000000000 03381100 

2020 261 05 001 2025 3339000000000000000 3339039190000000000 03381400 

2020 275 09 001 2019 3339000000000000000 3339039190000000000 03350100 

2020 276 09 001 2019 3339000000000000000 3339039190000000000 03350300 

2020 277 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 03100000 

2020 278 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 03110000 

2020 279 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 03120000 

2020 290 07 001 2016 3339000000000000000 3339039190000000000 03390100 

 
16. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 As Licitantes participantes desta Licitação e, principalmente, a Licitante vencedora, sujeitar-se-ão, no que 
couber às sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
16.2 Pelo comportamento incorreto da Licitante no decorrer do Processo Licitatório a Licitadora poderá, garantida 
prévia defesa, aplicar a Licitante as seguintes penalidades: 
16.2.1 Advertência, no caso de faltas que não motivem a aplicação de multas. 
16.2.2 Multa, conforme os seguintes critérios: 

16.2.2.1 No valor de 1% (um por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de 
acumulação de 03 (três) advertências; 
16.2.2.2 No valor de 2% (dois por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de impedir, 
perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 
16.2.2.3 No valor de 5% (cinco por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de 
apresentar declaração em falso no processo, sem prejuízo de demais processos administrativos e jurídicos; 
16.2.2.4 No valor de 10% (dez por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata se der causa à 
Declaração de Inidoneidade; 
16.2.2.5 No valor de 10% (dez por cento) do valor do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso 
de inobservância de quaisquer das condições do item 02 do mesmo; 
16.2.2.6 No valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia no atraso injustificado na prestação dos serviços, ou 
com justificativa não aceita pela autoridade superior. 
16.2.3 Suspensão de Participação em licitações com o Município de Ascurra, pelo prazo de 02 (dois) anos, no 
caso de quaisquer dos motivos expostos nos itens 16.2.2.2 à 16.2.2.5 e 16.2.4.1 à 16.2.4.2. 
16.2.4 Declaração de Inidoneidade, nos seguintes casos: 

16.2.4.1 Se o valor acumulado das multas ultrapassarem o 10% (dez por cento) do valor do valor total vencido 
pelo licitante registrado em ata; 
16.2.4.2 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
16.2.4.3 Tenham praticado atos ilícitos e/ou a não entrega do objeto deste edital, visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 
16.2.4.4 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
16.2.5 Será assegurada, a parte que tiver dado motivo à penalidade, o contraditório e a ampla defesa. 
16.3 Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada sem que antes este tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa imposta.  
 
17. DA RESCISÃO 

17.1 O contrato poderá ser rescindido nos termos do art. 78 da Lei n.8666/93.  
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18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 O(s) envelope(s) de habilitação deste Pregão que não for(em) aberto(s) ficará(ão) em poder da Pregoeira 
pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, após este período ocorrerá a inutilização do 
mesmo. 
18.2 A documentação completa para exame, informações e consultas de ordem geral quanto a Licitação, serão 
fornecidas no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de Ascurra, Rua Benjamin Constant, 221, 
centro, Ascurra/SC, 89.138-000, no horário de funcionamento, em todos os dias úteis (que não compreenderem 
férias coletivas), ou através do site http://www.ascurra.sc.gov.br. 
18.3 Em caso de dúvidas, informações poderão ser obtidas através do e-mail: compras@ascurra.sc.gov.br ou fax 
47 33830222, ou pessoalmente no Departamento de Compras. 
18.3.1 As consultas deverão ser encaminhadas por escrito endereçadas à Pregoeira ou ao Setor de Compras da 
Prefeitura de Ascurra. 
18.3.2 As consultas serão respondidas pela Pregoeira, ou pela autoridade competente, via e-mail, fax ou carta, a 
todos os interessados. 
18.4 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às proponentes por qualquer 
meio de comunicação que comprove o recebimento. 
18.5 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 e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 
18.6 Não cabe à BLL – Bolsa de Licitações e Leiloes qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas 

pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da 
prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada. 
18.7 Os casos omissos serão decididos pela Pregoeira com base no ordenamento jurídico vigente. 
18.8 É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do edital pelo site: http://www.ascurra.sc.gov.br, até a 
data da realização da sessão pública. 
 
18.8 Fazem parte do presente Edital: 
 
Anexo I – Termo de referência; 
Anexo II –Termo de Adesão Bolsa de Licitações e Leilões; 
Anexo III – Modelo de Proposta; 
Anexo IV – Modelo declaração de habilitação; 
Anexo V – Modelo de declarações obrigatórias; 
Anexo VI – Modelo declaração microempresa/empresa de pequeno porte; 
Anexo VII – Minuta ata de registro de preço; 
Anexo VIII – Relação de veículos abrangidos pela licitação; 
Anexo IX – Custo pela utilização do sistema. 

 
19. DO FORO 

19.1 O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição 
amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação, independente de outro que por mais privilegiado 
seja, será o da Comarca de ASCURRA/SC.  
 
Ascurra, 22 de junho de 2020. 

____________________________ 
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI 

Prefeito Municipal 
 

_____________________ 
ENILSON ERLEY DE FREITAS 

Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social 
 
 
 



 

MUNICÍPIO DE ASCURRA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

CNPJ: 83.102.772/0001-61 

 
 

 

Rua Benjamin Constant, n.° 221  Bairro Centro Fone/Fax (47) 3383-0222 – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000 

ASCURRA – SC                Home-page: www.ascurra.sc.gov.br                E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br 
 

ANEXO I 
PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020  

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO 
 

1.1 Tem-se por objeto deste termo a contratação de empresa especializada visando a eventual prestação de 
serviços de mão de obra mecânica e elétrica para consertos em geral das máquinas, implementos agrícolas, 
tratores, caminhões e veículos, incluindo ainda serviços de torno e solda, de todos os veículos da frota do Município 
de Ascurra e do Fundo Municipal de Saúde de Ascurra, bem como nos veículos do Conselho Tutelar, da Polícia Civil 
e Militar do Município de Ascurra, com o fornecimento de peças e acessórios necessários para manter os veículos 
em perfeitas condições de uso. 
 

A tabela abaixo elenca os serviços a serem licitados, com descrição, unidade, quantidade e preços máximos para 
fins de oferecimento de propostas: 
 

Item Quantidade Unidade Descrição Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total 

1 350 HORAS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA TRATORES AGRÍCOLAS E 
IMPLEMENTOS SEM ESPECIALIZAÇÃO. 

R$ 75,00 R$ 26.250,00 

2 300 HORAS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA P/ TRATORES E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. 

R$ 75,00 R$ 22.500,00 

3 350 HORAS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS 
OPERATRIZES. 

R$ 75,00 R$ 26.250,00 

4 300 HORAS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA MÁQUINAS 
OPERATRIZES. 

R$ 75,00 R$22.500,00 

5 350 HORAS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS 
COM MOTOR A DIESEL. 

R$ 80,00 R$ 28.000,00 

6 300 HORAS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA VEÍCULOS 
PESADOS E CAMINHÕES A DIESEL. 

R$ 100,00 R$ 30.000,00 

7 600 HORAS SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES 
E UTILITÁRIOS. 

R$60,00  R$36.000,00 

8 600 HORAS SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS 
PESADOS COM MOTOR DIESEL E MÁQUINAS 
OPERACIONAIS, TRATORES AGRÍCOLAS E 
IMPLEMENTOS SEM ESPECIALIZAÇÃO. 

R$70,00  R$42.000,00  

9 1.500 HORAS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES COM 
MOTOR A GASOLINA E ETANOL, INCLUINDO SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS COMO INJEÇÃO ELETRÔNICA. 

R$60,00 R$90.000,00  

10 500 HORAS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES COM 
MOTOR A DIESEL. 

R$ 80,00 R$ 40.000,00 

11 400 HORAS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA VEÍCULOS LEVES 
COM MOTOR A DIESEL. 

R$ 60,00 R$ 24.000,00 

 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 

Justificam-se estas contratações tendo em vista as eventuais necessidades de se realizar manutenções preventivas 
e corretivas nos veículos do Fundo Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal bem como de outros órgãos da 
Administração Pública, visando mantê-los em perfeitas condições de uso para que não haja a interrupção de 
serviços essenciais e comuns. 
 
3. DA PRESTAÇÃO DOS SERIVÇOS 
 

3.1 A prestação dos serviços será conforme necessidade das secretárias e órgãos mencionadas no objeto deste 
termo de referência, e deverão ser concluídos em um prazo máximo de 3 (três) dias úteis, mediante apresentação 
de requisição pela Administração, salvo justificativa prévia por parte da Contratada com aceitação pela Contratante.  
3.2 Nos serviços estão previstos serviços de manutenção preventiva e corretiva diversos, como: execução de 
reparos, conservação e recuperação de veículos em geral, mecânica e elétrica de veículos leves e pesados, 
lanternagem, sistema elétrico, sistema hidráulico, suspensão, instalação de peças e acessórios, dentre outros 
serviços relacionados a conserto e reparos de veículos e máquinas. 
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3.3 As peças danificadas ou impróprias para uso, seja por desgaste, defeito de fabricação ou quebra decorrente do 
uso normal dos equipamentos, deverão ser substituídas por peças originais novas, de primeiro uso, pela empresa 
Contratada, que deverá, obrigatoriamente, obter a autorização expressa da Contratante antes da realização de 
quaisquer possíveis substituições. Neste caso, a empresa contratada deverá comunicar o Município da necessidade 
da peça, enviando informações e preço da peça/acessório, observando que a mesma deverá aplicar um desconto 
de 25% dos preços previsto da tabela oficial de peças e acessórios das concessionárias e/ou dos fabricantes. 
3.4 Excepcionalmente, quando não houver disponibilidade de peças novas e originais no mercado e mediante 
comprovação e justificativa por escrito por parte da Contratada, poderá ser admitida a substituição por similar 
recomendada pelo fabricante, apenas quando houver justificativa prévia, fundamentada e aceita pela Contratante. 
3.5 Todas as peças/acessórios substituídos deverão ser entregues ao Município. 
3.6 Na hipótese de instalação inadequada de peça, componente ou acessório, a Contratada deverá providenciar a 
imediata regularização, sem quaisquer ônus para o Contratante. 
3.7 As peças e acessórios deverão ser novos, de primeiro uso, originais ou recomendadas pelo fabricante, com 
garantia de fábrica/montadora e os serviços prestados deverão ter garantia expressa no orçamento da Contratada. 
3.8 Após a conclusão dos serviços prestados, a proponente deverá emitir Nota Fiscal/fatura, encaminhando-a 
posteriormente à Secretaria responsável para conferência e assinatura pelo responsável. 
3.9 A empresa vencedora responderá civil e criminalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, 
à administração e/ou terceiros, por seus empregados credenciados, nos locais de trabalho. 
3.10 É vedada a empresa vencedora transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, sem prévia e 
expressa anuência da Administração. 
3.11 Todos os serviços prestados pelo licitante vencedor deverão atender às exigências de qualidade, observados 
os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade, atentando-se a proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  
3.12 A empresa contratada deverá possuir atendimento em horário comercial.  
3.13 Caso a empresa vencedora não tenha sua sede no perímetro urbano do município de Ascurra, deverá instalar 
estrutura física necessária em um raio de distância de no máximo 15KM da sede da Prefeitura de Ascurra, bem 
como disponibilizar número de funcionários suficientes para fins de realizar adequadamente os serviços, conforme 
descriminação dos itens contida no termo de referência. 
3.14 É de inteira responsabilidade da empresa prestadora do serviço suportar os custos decorrentes da remoção do 
veículo até a sede da empresa contratada, seja através de funcionário que busque o veículo ou ainda através de 
guincho ou outro veículo permitido pelo Código de Transito Brasileiro para transporte de veículos, 
responsabilizando-se pela guarda e conservação dos bens em serviço, devendo possuir para tanto, estrutura 
adequada para atendimento dos veículos previstos nesta licitação. 
3.15 É vedada a terceirização da prestação dos serviços bem como do fornecimento de peças. 
 
4. DO PAGAMENTO 

 
4.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante a aceitação do objeto e apresentação de nota 
fiscal, sem emendas ou rasuras que após conferidos e visados, serão encaminhados ao empenho na Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento. 
4.2 Ocorrendo atraso no pagamento superior a trinta dias contados a partir da entrega da nota fiscal, os valores 
serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a 
Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
 
5. DA DOTAÇÃO 

 
5.1 As despesas provenientes destes serviços correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias do 
exercício de 2020 e respectivamente 2021: 
 

DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2020 27 09 001 2032 3339000000000000000 3339039190000000000 01350300 

2020 28 04 001 2062 3339000000000000000 3339039190000000000 01010000 

2020 36 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 01110000 

2020 69 09 001 2019 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 

2020 85 03 001 2042 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 

2020 115 02 001 2005 3339000000000000000 3339039190000000000 01100000 

2020 125 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 

2020 132 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 01120000 

2020 134 03 001 2002 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 



 

MUNICÍPIO DE ASCURRA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

CNPJ: 83.102.772/0001-61 

 
 

 

Rua Benjamin Constant, n.° 221  Bairro Centro Fone/Fax (47) 3383-0222 – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000 

ASCURRA – SC                Home-page: www.ascurra.sc.gov.br                E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br 
 

DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2020 136 06 001 2015 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 

2020 138 07 001 2016 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 

2020 139 07 001 2016 3339000000000000000 3339039190000000000 01070000 

2020 146 07 001 2016 3339000000000000000 3339039190000000000 01390100 

2020 153 04 001 2011 3339000000000000000 3339039190000000000 01010000 

2020 156 07 001 2061 3339000000000000000 3339039190000000000 01080000 

2020 165 05 001 2025 3339000000000000000 3339039190000000000 01380600 

2020 190 05 001 2025 3339000000000000000 3339039190000000000 01670100 

2020 200 05 001 2024 3339000000000000000 3339039190000000000 01020000 

2020 205 05 001 2030 3339000000000000000 3339039190000000000 01381100 

2020 206 05 001 2030 3339000000000000000 3339039190000000000 01020000 

2020 210 05 001 2025 3339000000000000000 3339039190000000000 01380100 

2020 260 05 001 2030 3339000000000000000 3339039190000000000 03381100 

2020 261 05 001 2025 3339000000000000000 3339039190000000000 03381400 

2020 275 09 001 2019 3339000000000000000 3339039190000000000 03350100 

2020 276 09 001 2019 3339000000000000000 3339039190000000000 03350300 

2020 277 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 03100000 

2020 278 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 03110000 

2020 279 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 03120000 

2020 290 07 001 2016 3339000000000000000 3339039190000000000 03390100 

 
6. DA VALIDADE 

 
Os preços registrados por força do processo terão validade de 12 (doze) meses, com início a partir da assinatura da 
ata de registro de preços. 
 
Ascurra, 1º de junho de 2020. 
 
 

__________________ 
ENILSON ERLEY DE FREITAS 

Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social 
 
 

___________________ 
CÍNTIA POFFO 

Secretária Municipal da Educação, Cultura, Desporto e Promoção Social 
 
 

__________________ 
ÊNIO HOBOLD 

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretário de Obras, Estradas e Serviços Urbanos 
 
 

__________________ 
SOLANGE MARIA LOURENÇO 

Secretário Municipal de Administração e Planejamento 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020  
 
 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO 
BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES 

 
 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

 
1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento 
do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno 
conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
 
2. São responsabilidades do Licitante: 
2.1 tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a 
participar; 
 
2.2 observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de 
habilitação nas licitações em que for vencedor; 
 
2.2.1 observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e 
regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 
2.2.2 designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme ANEXO I;  
2.2.3 pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de 
utilização, conforme previsto no ANEXO IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil.  
 
4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de 
utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no ANEXO IV do Regulamento Sistema Eletrônico de 
Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.  
 
5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorgas plenas poderes à 

sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o 
fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema 
Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto: 
 

5.1 – declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 
5.2 – apresentar lance de preço; 
5.3 – apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pela Pregoeira; 
5.4 – solicitar informações via sistema eletrônico; 
5.5 – interpor recursos contra atos da Pregoeira; 
5.6 – apresentar e retirar documentos; 
5.7 – solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 
5.8 – assinar documentos relativos às propostas; 
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5.9 – emitir e firmar o fechamento da operação;  
5.10 – praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, 

que não poderá ser substabelecido. 
 

Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

 

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, 
pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo 
de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.  
 
Local e data:  
 
 
Assinatura:__________________________________________________________ 

(reconhecer firma em cartório) 
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 
Indicação de Usuário do Sistema 

 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 
O Licitante reconhece que: 

 
a)  a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo 
de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de 
seu uso indevido; 
b) o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação 
escrita de seu titular ou do Licitante; 
c)  a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso;  

d)      o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, 
por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros;  

e)    o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de 
Proteção de Credito e no SERASA.  

 
Local e data:  
 
Responsável:________________________________________________________ 
 
Assinatura:__________________________________________________________ 

(reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO III  

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020  
MODELO DE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO (licitante vencedor) 

 
Prezados Senhores,  
Comissão de Licitações 
REF: PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2020 
 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, 
que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.  
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE 
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ n.º INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
ENDEREÇO:  
TELEFONE:  
E-MAIL INSTITUCIONAL:  

2 - REPRESENTANTE LEGAL 
CARGO:  
RG nº CPF nº:  
ENDEREÇO:  
TELEFONE:  
E-MAIL PESSOAL:  

 
 

Objeto: Esta licitação tem por objeto a aquisição de EQUIPAMENTOSE MATERIAL 
PERMANENTE destinados a atender a Secretaria Municipal de Saúde de Itaoca. 

 
Apresenta a licitante, por intermédio de seu representante legal, proposta de preços para o os itens abaixo 
dispostos: 

ITEM QTDE. UNID DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
INDICAÇÃO 
DE MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

       

       

       

       

       

 
*Valor Total por extenso: ______________________________________ 
 

Obs: Esta proposta deverá conter dados bancários para realização de pagamento. 
 
 
DECLARAÇÕES:  
 
1 – DECLARO que os produtos ofertados atendem a todas as especificações previstas no ANEXO 01 (Termo de 

Referência) do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 33/2020, responsabilizando-se a licitante, com a 
apresentação de sua proposta, pela veracidade destas informações.  
 
2 - DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data 

da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas 
administrativas, seguro, frete e lucro.  
 
3 – DECLARO que todos os produtos ofertados são novos, sem uso e que não são, de forma nenhuma, resultado 

de recondicionamento ou reaproveitamento.  
 
LOCAL E DATA___________________. 
 
 
 

Nome do Representante: 
RG E CPF: 

Assinatura e carimbo da empresa: 
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ANEXO IV 
 PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020  

MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela empresa _______________________________, 
inscrita no CNPJ sob nº __.___.___/____-__, DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º 
da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, 
em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02.  
 
 
 
Local, data.  
 
 
 
Assinatura Identificável 
(Nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO V 
 PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020  

MODELO DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 
 
 
 

A empresa ...................................................................................., inscrita no CNPJ nº 
...................................................., por intermédio de seu representante legal, o Senhor 
.........................................................., portador da carteira de identidade nº .........................................................., e do 
CPF nº .........................................................., DECLARA: 
 

a) Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.584/1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ); 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima  
b) Que não foi declarada inidônea nem suspensa para licitar ou contratar com a Administração Pública de qualquer 
natureza e esfera governamental; 
c) Que o ato constitutivo é vigente; 
d) Que não é impedido de transacionar com a Administração Pública; 
e) Que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista; 
f) Que possui pessoal técnico adequados, equipamentos e ferramentas disponíveis para a realização do objeto da 
licitação; 
g) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições do local para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação; 
h) Que conhece e aceita todas as condições do referido edital e anexos.  

 

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente. 
 
Local, em ____ de______de 2020. 

 
 
 

_________________________________________  
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI 
PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020  

MODELO DECLARAÇÃO MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
Declaro, sob as penas da lei, que esta proponente _______________________, inscrita no CNPJ sob nº 
__.___.___/____-__, ____________________________ (endereço completo), se enquadra no disposto do art. 3º 
da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não se enquadra em nenhuma das possibilidades previstas no 
art. 3º, § 4º, da mesma Lei, que segue:  
 
I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 
III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que 

receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada 

por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 
deste artigo; 
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a 

receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo e as de crédito; 
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica, exceto cooperativa de crédito; 
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de 

sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de 
títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de 
capitalização ou de previdência complementar; 
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que 

tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 
X – constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 
Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.  
 
Local, data.  
 
 
Assinatura Identificável 
(Nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 
 PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020  

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
 
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE ASCURRA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 
Benjamin Constant, 221, centro, Ascurra/SC, 89138-000, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.772/0001-61, neste ato 
representado pelo Prefeito Senhor LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ASCURRA, com sede na Rua de Lurdes, n. 47, Bairro Nossa Senhora de Lurdes, Ascurra (SC), inscrito no CNPJ sob n° 
11.241.709/0001-03, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, e 
pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Senhor ENILSON ERLEY DE FREITAS, 
considerando o julgamento do Pregão para Registro de Preço nº 33/2020, RESOLVEM registrar os preços das empresas, 
de acordo com as classificações por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e 
as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nº 8.666/93 e 
alterações, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, e em conformidade com as disposições a seguir.  
 
1 DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto a eventual prestação de serviços de mão de obra mecânica e elétrica para 
consertos em geral das máquinas, implementos agrícolas, tratores, caminhões e veículos, incluindo ainda serviços 
de torno e solda, de todos os veículos da frota do Município de Ascurra e do Fundo Municipal de Saúde de 
Ascurra, bem como nos veículos do Conselho Tutelar, da Polícia Civil e Militar do Município de Ascurra, com o 
fornecimento de peças e acessórios necessários para manter os veículos em perfeitas condições de uso, conforme 
quantitativos e condições a seguir: 

Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unit. Valor Total 

1 350 HORAS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA TRATORES AGRÍCOLAS E 
IMPLEMENTOS SEM ESPECIALIZAÇÃO. 

R$  R$  

2 300 HORAS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA P/ TRATORES E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. 

R$  R$  

3 350 HORAS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS 
OPERATRIZES. 

R$  R$  

4 300 HORAS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA MÁQUINAS 
OPERATRIZES. 

R$  R$  

5 350 HORAS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS 
COM MOTOR A DIESEL. 

R$  R$  

6 300 HORAS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA VEÍCULOS 
PESADOS E CAMINHÕES A DIESEL. 

R$  R$  

7 600 HORAS SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES 
E UTILITÁRIOS. 

R$  R$  

8 600 HORAS SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS 
PESADOS COM MOTOR DIESEL, MÁQUINAS 
OPERACIONAIS, TRATORES AGRÍCOLAS E 
IMPLEMENTOS SEM ESPECIALIZAÇÃO. 

R$  R$  

9 1.500 HORAS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES COM 
MOTOR A GASOLINA E ETANOL, INCLUINDO SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS COMO INJEÇÃO ELETRÔNICA. 

R$  R$  

10 500 HORAS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES COM 
MOTOR A DIESEL. 

R$  R$  

11 400 HORAS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA VEÍCULOS LEVES 
COM MOTOR A DIESEL. 

R$  R$  

1.2 Este instrumento não obriga o MUNICIPIO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para a aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a 
preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. 
1.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
25% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.  
 
2 DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas 
decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos: 
a) Edital de Pregão Presencial nº 33/2020 e seus anexos; 
b) Proposta da (s) Licitante(s).  
 
3 VIGÊNCIA 
3.1 A presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura desta ata. 
 
4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 A prestação dos serviços será conforme necessidade das secretárias e órgãos mencionadas no objeto deste 
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termo de referência, e deverão ser concluídos em um prazo máximo de 3 (três) dias úteis, mediante apresentação de 
requisição pela Administração, salvo justificativa prévia por parte da Contratada com aceitação pela Contratante.  
4.2 Nos serviços estão previstos serviços de manutenção preventiva e corretiva diversos, como: execução de 
reparos, conservação e recuperação de veículos em geral, mecânica e elétrica de veículos leves e pesados, 
lanternagem, sistema elétrico, sistema hidráulico, suspensão, instalação de peças e acessórios, dentre outros 
serviços relacionados a conserto e reparos de veículos e máquinas. 
4.3 As peças danificadas ou impróprias para uso, seja por desgaste, defeito de fabricação ou quebra decorrente do 
uso normal dos equipamentos, deverão ser substituídas por peças originais novas, de primeiro uso, pela empresa 
Contratada, que deverá, obrigatoriamente, obter a autorização expressa da Contratante antes da realização de 
quaisquer possíveis substituições. Neste caso, a empresa contratada deverá comunicar o Município da necessidade 
da peça, enviando informações e preço da peça/acessório, observando que a mesma deverá aplicar um desconto de 
25% dos preços previsto da tabela oficial de peças e acessórios das concessionárias e/ou dos fabricantes. 
4.4 Excepcionalmente, quando não houver disponibilidade de peças novas e originais no mercado e mediante 
comprovação e justificativa por escrito por parte da Contratada, poderá ser admitida a substituição por similar 
recomendada pelo fabricante, apenas quando houver justificativa prévia, fundamentada e aceita pela Contratante. 
4.5 Todas as peças/acessórios substituídos deverão ser entregues ao Município. 
4.6 Na hipótese de instalação inadequada de peça, componente ou acessório, a Contratada deverá providenciar a 
imediata regularização, sem quaisquer ônus para o Contratante. 
4.7 As peças e acessórios deverão ser novos, de primeiro uso, originais ou recomendadas pelo fabricante, com 
garantia de fábrica/montadora e os serviços prestados deverão ter garantia expressa no orçamento da Contratada. 
4.8 Após a conclusão dos serviços prestados, a proponente deverá emitir Nota Fiscal/fatura, encaminhando-a 
posteriormente à Secretaria responsável para conferência e assinatura pelo responsável. 
4.9 A empresa vencedora responderá civil e criminalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, 
à administração e/ou terceiros, por seus empregados credenciados, nos locais de trabalho. 
4.10 É vedada a empresa vencedora transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, sem prévia e 
expressa anuência da Administração. 
4.11 Todos os serviços prestados pelo licitante vencedor deverão atender às exigências de qualidade, observados 
os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade, atentando-se a proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  
4.12 A empresa contratada deverá possuir atendimento em horário comercial.  
4.13 Caso a empresa vencedora não tenha sua sede no perímetro urbano do município de Ascurra, deverá instalar 
estrutura física necessária em um raio de distância de no máximo 15KM da sede da Prefeitura de Ascurra, bem 
como disponibilizar número de funcionários suficientes para fins de realizar adequadamente os serviços, conforme 
descriminação dos itens contida no termo de referência. 
4.14 É de inteira responsabilidade da empresa prestadora do serviço a remoção do veículo até a sede da empresa 
contratada, seja através de funcionário que busque o veículo ou ainda através de guincho ou outro veículo permitido 
pelo Código de Transito Brasileiro para transporte de veículos, responsabilizando-se pela guarda e conservação dos 
bens em serviço, devendo possuir para tanto, estrutura adequada para atendimento dos veículos previstos nesta 
licitação. 
4.15 É vedada a terceirização da prestação dos serviços bem como do fornecimento de peças. 
 
5 DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante a aceitação do objeto e apresentação de nota fiscal, sem 
emendas ou rasuras que após conferidos e visados, serão encaminhados ao empenho na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças. 
5.1.1 Ocorrendo erros na apresentação da nota fiscal, a mesma será devolvida à contratada para a devida correção e 
reapresentação. 
5.1.2 Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que 
concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 
5.2 As despesas provenientes do presente edital correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias dos exercícios 
de 2020 e 2021: 
 

DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2020 27 09 001 2032 3339000000000000000 3339039190000000000 01350300 

2020 28 04 001 2062 3339000000000000000 3339039190000000000 01010000 

2020 36 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 01110000 

2020 69 09 001 2019 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 

2020 85 03 001 2042 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 

2020 115 02 001 2005 3339000000000000000 3339039190000000000 01100000 

2020 125 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 

2020 132 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 01120000 

2020 134 03 001 2002 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 

2020 136 06 001 2015 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 
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2020 138 07 001 2016 3339000000000000000 3339039190000000000 01000000 

2020 139 07 001 2016 3339000000000000000 3339039190000000000 01070000 

2020 146 07 001 2016 3339000000000000000 3339039190000000000 01390100 

2020 153 04 001 2011 3339000000000000000 3339039190000000000 01010000 

2020 156 07 001 2061 3339000000000000000 3339039190000000000 01080000 

2020 165 05 001 2025 3339000000000000000 3339039190000000000 01380600 

2020 190 05 001 2025 3339000000000000000 3339039190000000000 01670100 

2020 200 05 001 2024 3339000000000000000 3339039190000000000 01020000 

2020 205 05 001 2030 3339000000000000000 3339039190000000000 01381100 

2020 206 05 001 2030 3339000000000000000 3339039190000000000 01020000 

2020 210 05 001 2025 3339000000000000000 3339039190000000000 01380100 

2020 260 05 001 2030 3339000000000000000 3339039190000000000 03381100 

2020 261 05 001 2025 3339000000000000000 3339039190000000000 03381400 

2020 275 09 001 2019 3339000000000000000 3339039190000000000 03350100 

2020 276 09 001 2019 3339000000000000000 3339039190000000000 03350300 

2020 277 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 03100000 

2020 278 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 03110000 

2020 279 03 001 2007 3339000000000000000 3339039190000000000 03120000 

2020 290 07 001 2016 3339000000000000000 3339039190000000000 03390100 
 
6 REAJUSTE, REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 
6.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, em consonância com 
disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, a ser realizado mediante os seguintes critérios: 
6.1.1 Reajuste de Preços: 
6.1.1.1 Os preços constantes na presente ata podem ser reajustados a cada 12 (doze) meses. 
6.1.2 Revisão de preços: 
6.1.2.1 A Revisão de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, poderá ser 
solicitada, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis que onere ou desonere 
excessivamente as obrigações pactuadas no presente contrato, para reequilíbrio econômico financeiro, se houver a efetiva 
comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte). 
6.1.2.1.1 A CONTRATADA deverá formular à CONTRATANTE requerimento para a revisão do contrato, comprovando a 
ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as 
obrigações por ela contraídas; 
6.1.2.1.2 A CONTRATANTE examinará o requerimento e, após análise e conferência dos valores, informará a 
CONTRATADA quanto ao atendimento ou não do mesmo, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 
6.1.3 Independentemente de solicitação, a CONTRATANTE poderá convocar a CONTRATADA para negociar a redução 
dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude 
da redução dos preços de mercado. 
6.1.4 Os efeitos financeiros da Revisão de preços serão devidos a contar da data do evento que aumentou/diminuiu os 
custos do contrato, cabendo à parte interessada a iniciativa e o ônus de demonstrar, de forma analítica, o aumento ou 
redução do custo, observando-se que não serão devidos juros de mora e/ou atualização monetária. 
6.1.5 As alterações decorrentes de revisões e de reajustes de preços serão formalizadas por meio de Instrumentos 
Contratuais Aditivos.  
 
7 DA FISCALIZAÇÃO 
7.1 O exercício de fiscalização pelo preposto da CONTRATANTE não excluirá nem reduzirá as responsabilidades da 
CONTRATADA. 
7.2 À Fiscalização fica desde já assegurado o direito de: 
7.2.2 Determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados; 
7.2.3 Rejeitar todo e qualquer bem entregue de má qualidade ou em desacordo com o especificado no edital e na proposta, 
exigindo sua substituição ou correção imediatas; 
7.2.4 Impugnar todo e qualquer serviço em desacordo com as especificações, normas regulamentares, legais e contratuais; 
7.3 A CONTRATANTE sem prejuízo de suas atribuições de acompanhamento, poderá contratar, profissionais consultores 
ou empresas especializadas, os serviços relativos ao controle qualitativo e quantitativo dos materiais objeto do edital. 

8 RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
8.1 Compete a CONTRATADA: 
a) Entregar o objeto ajustado dentro do prazo de entrega, por intermédio exclusivo de seus empregados, sem qualquer 
ônus para o Município; 
b) providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos materiais 
fornecidos; 
c) manter, todas as exigências contidas no Edital de Licitação; 
d) Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificar 



MUNICÍPIO DE ASCURRA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

CNPJ: 83.102.772/0001-61 

 

 

Rua Benjamin Constant, n.° 221  Bairro Centro Fone/Fax (47) 3383-0222 – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000 

ASCURRA – SC                Home-page: www.ascurra.sc.gov.br                E-mail: compras@ascurra.sc.gov.br 
 

vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estarem em desacordo com as especificações exigidas. 
8.2 Compete a CONTRATANTE: 
a) pagar à CONTRATADA o preço estabelecido; 
b) designar servidores responsável pelo acompanhamento e entrega dos materiais adquiridos.  
 
9 DA RESCISÃO DA ATA 
9.1 Constituem motivo para rescisão da Ata: 
9.1.1 O não cumprimento de cláusulas constantes na presente Ata, especificações e prazos; 
9.1.2 O cumprimento irregular de cláusulas, especificações e prazos; 
9.1.3 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e na Ata; 
9.1.4 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como as de seus superiores; 
9.1.5 O cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
9.1.6 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
9.1.7 A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
9.1.8 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a entrega dos bens; 
9.1.9 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o edital; 
9.1.10 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões 
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
9.1.11 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA pelos 
materiais já entregues, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado 
ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
9.1.12 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução. 
9.1.13 Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, em observância do art. 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal de 1988, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
9.2 Decidido pela rescisão da Ata, será executada da seguinte forma: 
9.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos itens 9.1.1 à 9.1.10 e 9.1.12 à 
9.1.14. 
9.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o 
CONTRATANTE; 
9.2.3 Judicial, nos termos da legislação; 
9.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 
9.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 9.1.9 à 9.1.12, desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, 
será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 
9.5 Será assegurado, a parte que tiver dado motivo à rescisão, o contraditório e a ampla defesa.  
 
10 DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1 As Licitantes participantes desta Licitação e, principalmente, a Licitante vencedora, sujeitar-se-ão, no que couber às 
sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
10.2 Pelo comportamento incorreto da Licitante no decorrer do Processo Licitatório a Licitadora poderá, garantida prévia 
defesa, aplicar a Licitante as seguintes penalidades: 
10.2.1 Advertência, no caso de faltas que não motivem a aplicação de multas. 
10.2.2 Multa, conforme os seguintes critérios: 
10.2.2.1 No valor de 1% (um por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de acumulação de 03 
(três) advertências; 
10.2.2.2 No valor de 2% (dois por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de impedir, perturbar 
ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 
10.2.2.3 No valor de 5% (cinco por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de apresentar 
declaração em falso no processo, sem prejuízo de demais processos administrativos e jurídicos; 
10.2.2.4 No valor de 10% (dez por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata se der causa à Declaração 
de Inidoneidade; 
10.2.2.5 No valor de 10% (dez por cento) do valor do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de 
inobservância de quaisquer das condições do item 02 do mesmo; 

10.2.2.6 No valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia no atraso injustificado na prestação dos serviços, ou com 
justificativa não aceita pela autoridade superior. 
10.2.3 Suspensão de Participação em licitações com o Município de Ascurra, pelo prazo de 02 (dois) anos, no caso de 
quaisquer dos motivos expostos nos itens 10.2.2.2 à 10.2.2.5 e 10.2.4.1 à 10.2.4.2. 
10.2.4 Declaração de Inidoneidade, nos seguintes casos: 
10.2.4.1 Se o valor acumulado das multas ultrapassarem o 10% (dez por cento) do valor do valor total vencido pelo licitante 
registrado em ata; 
10.2.4.2 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 



MUNICÍPIO DE ASCURRA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

CNPJ: 83.102.772/0001-61 

 

 

Rua Benjamin Constant, n.° 221  Bairro Centro Fone/Fax (47) 3383-0222 – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000 

ASCURRA – SC                Home-page: www.ascurra.sc.gov.br                E-mail: compras@ascurra.sc.gov.br 
 

quaisquer tributos; 
10.2.4.3 Tenham praticado atos ilícitos e/ou a não entrega do objeto deste edital, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
10.2.4.4 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
10.2.5 Será assegurada, a parte que tiver dado motivo à penalidade, o contraditório e a ampla defesa. 
10.3 Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada sem que antes este tenha pago ou lhe seja relevada a 
multa imposta.  
 
11 DO FORO 
11.1 O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição amigável, 
e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação, independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da 
Comarca de ASCURRA/SC.  
 
E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, o presente instrumento em xx (xxxx) 
vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinados.  
 
Ascurra, __ de ___________ de 2020. 

____________________ 
MUNICIPIO DE ASCURRA 

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI 
CONTRATANTE 

 

____________________ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
ENILSON ERLEY DE FREITAS 

CONTRATANTE 
 

_____________________ 
EMPRESA VENCEDORA 

REPRESENTANTE 
CONTRATADA 
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ANEXO VIII 
 PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020  

RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABRANGIDOS PELA LICITAÇÃO 
 

N. VEÍCULO  ENTIDADE PLACA ANO/MODELO 

1. Mercedes-Benz 15 SPRINT Rontan 
Ambulância SAMU 

Fundo Municipal de Saúde QJL 2337 2018/2019 

2. Peugeot Partner Marimar A Fundo Municipal de Saúde QJV 3486 2019/2020 

3. Volkswagen Gol 1.6L MB5 Fundo Municipal de Saúde QJY 0189 2018/2019 

4. Volkswagen Gol 1.6L MB5 Fundo Municipal de Saúde QJY 0049 2018/2019 

5. Volkswagen Gol 1.6L MB5 Fundo Municipal de Saúde QJY 0109 2018/2019 

6. Chevrolet Ônix 1.0 MT LS Fundo Municipal de Saúde QIB 4045 2016/2016 

7. Fiat Ducato MC Rontan Ambulância Fundo Municipal de Saúde MIA 1723 2009/2010 

8. Peugeot Boxer M350LH 2.3 Fundo Municipal de Saúde QIJ 3776 2016/2017 

9. Fiat Uno Mille Economy Fundo Municipal de Saúde MIR 8728 2011/2012 

10 Ford Transit TCA MIC Fundo Municipal de Saúde MJL 4851 2011/2011 

11. Chevrolet Spin 1.8L AT LTZ Fundo Municipal de Saúde MMA 8576 2014/2014 

12. Fiat Doblô Essence 7L E Fundo Municipal de Saúde QJB 8001 2018/2018 

13. VW 15.190 EOD E. HD ORE (48 
lugares) 

Município de Ascurra (Educação) MMC 6685 2014/2014 

14. Marcopolo Volare V6L MO (19 lugares) Município de Ascurra (Educação) QHY 6772 2014/2015 

15. Mercedes-Benz OF 1519 R. ORE (61 
lugares) 

Município de Ascurra (Educação) QIV 1876 2017/2017 

16. VW Neobus Mini Escolar (30 lugares) Município de Ascurra (Educação) QJZ 9995 2019/2020 

17.  Mercedes-Benz 516 Sprinter A3 (18 
lugares) 

Município de Ascurra (Educação) RAC 8I02 2019/2020 

18. Mercedes-Benz 516 Sprinter A3 (18 
lugares) 

Município de Ascurra (Educação) RAC 8I12 2019/2020 

19. Chevrolet Spin 18L AT PREMIER (7 
lugares) 

Município de Ascurra (Educação) RAC 8H22 2019/2020 

20. Fiat Palio Fire (5 portas) Município de Ascurra (Educação) MMF 5B85 2014/2015 

21. Fiat Uno Mille Economy (5 portas) Município de Ascurra (Educação) MJL 4871 2012/2012 

22. Ford Transit TCA MIC (16 lugares) Município de Ascurra (Educação) MLI 9955 2012/2012 

23. GM Celta 4P Life Município de Ascurra (Educação) MFA 5695 2008/2009 

24. Fiat Ducato Minibus (16 lugares) Município de Ascurra (Educação) MCL 5148 2002/2002 

25. Mercedes-Benz Ciferal PCIDII U (54 
lugares) 

Município de Ascurra (Educação) LCD 7184 1998/1998 

26. VW Kombi Escolar 85 cv (não 
transporta alunos) 

Município de Ascurra (Educação) MEC 1117 2006/2007 

27. Fiat Uno Mille Economy (5 portas) Município de Ascurra (Prefeitura) MIR 8568 2011/2012 

28. Fiat Uno Mille Economy (5 portas) Município de Ascurra (Prefeitura) MGR 1079 2009/2010 

29. Fiat Uno Mille Economy (5 portas) Município de Ascurra (Prefeitura) MGR 1029 2009/2010 

30. Fiat Palio WK ATTRAC 1.4 Município de Ascurra (Conselho Tutelar) MLL 8730 2013/2014 

31. Chevrolet Classic LS Município de Ascurra (Assistência Social) MLU 9986 2013/2014 

32. Ford Ka SE 1.5 SD B Município de Ascurra (CRAS) QIT 2195 2018/2018 

33. Fiat Uno Mille Fire (5 portas) Município de Ascurra (CIDASC) MCA 6001 2002/2002 

34. Nissan Frontier S 4X4 (5 portas) Município de Ascurra (Bombeiros) MLY 5826 2013/2014 

35. Nissan Grand Livina 18S (7 lugares) Município de Ascurra (Bombeiros) QHD 1125 2013/2014 

36. Fiat Siena Essence 1.6 (5 portas) Município de Ascurra (Obras) MHY 6092 2010/2011 

37. VW Kombi 56 cv (8 lugares) Município de Ascurra (Obras) LYY 7996 1997/1998 

38. Iveco Daily 70C16 CS (6 lugares) Município de Ascurra (Obras) MHK 1357 2010/2011 

39. Fiat Strada Working 76cv Município de Ascurra (Obras) MFD 6420 2001/2002 

40.  Ford F250 XL L Município de Ascurra (Obras) MCP 9902 2002/2002 

41. Ford Cargo 1723 B Município de Ascurra (Obras) QIF 5835 2016/2017 

42. Ford Cargo 1722 CN  Município de Ascurra (Obras) MJE 8964 2011/2012 

43. VW 26.260 CNM 6X4 Município de Ascurra (Obras) MHY 0996 2009/2010 

44. Mercedes-Benz Atron 2729 K 6X4 Município de Ascurra (Obras) MMJ 6392 2014/2014 

45. VW 26.220 218cv Município de Ascurra (Obras) MDC 3282 2002/2002 

46. Fiat Strada Fire Flex 86 cv (2 lugares) Município de Ascurra (Agricultura) MHM 9611 2010/2010 

47. Fiat Uno Mille Fire Flex (5 portas) Município de Ascurra (Agricultura) MHS 0120 2005/2006 

48. Motoniveladora Caterpillar 120k Município de Ascurra (Obras) Máquina 1 2014 

49. Motoniveladora Caterpillar 12E Município de Ascurra (Obras) Máquina 2 1976 
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50.  Gibata Município de Ascurra (Obras) Máquina 3 1992 

51. Patrolinha Allis-Charmers Município de Ascurra (Obras) Máquina 4 1969 

52. Pá-Carregadeira Case W20E Município de Ascurra (Obras) Máquina 5 1998 

53. Retro-Escavadeira Case 580M  Município de Ascurra (Obras) Máquina 6 2010 

54. Retro-Escavadeira Caterpillar 416E Município de Ascurra (Obras) Máquina 7 2014 

55. Bobcat S450 Município de Ascurra (Obras) Máquina 8 2017 

56. Trator New Holland TL85E Município de Ascurra (Agricultura) Máquina 9 2012 

57. Trator New Holland TL85E Município de Ascurra (Agricultura) Máquina 10 2012 

58. Trator John Deere verde Município de Ascurra (Agricultura) Máquina 11 2008 

59. Trator Valtra-Valmet 785 amarelo Município de Ascurra (Agricultura) Máquina 12 2002 

60. Pá-Carregadeira Case W20F Município de Ascurra (Obras) Máquina 13 2018 

61. Trator Case Plataformado  tipo C  Município de Ascurra (Agricultura) Máquina 14 2018 

62. Trator New Holland TL 5.100 azul Município de Ascurra (Agricultura) Máquina 15 2019 

63. Renault Logan Exp 1.6 hp Município de Ascurra (Polícia Militar) MLP 9255 2013/2013 

64. Fiat Pálio Weekend Adventure Município de Ascurra (Polícia Militar) QJH 0187 2018/2018 

66. Nissan Versa 1.6 SV Município de Ascurra (Polícia Civil) QJF 9219 2018/2019 

66. Ford Fiesta 1.6 Flex Município de Ascurra (Polícia Civil) MLI 7908 2013/2014 

67. Ford Fiesta 1.6 Flex Município de Ascurra (Polícia Civil) MLI 0988 2013/2014 

68. Ford Fiesta 1.6 Flex Município de Ascurra (Polícia Civil) MLI 1498 2013/2014 

69. Ford Fiesta 1.6 Flex Município de Ascurra (Polícia Civil) MLM 6170 2013/2014 

70. Chevrolet S10 Município de Ascurra (Polícia Civil) MFW 5597 2009/2010 

 
Obs.: esta tabela poderá ser alterada durante a vigência da ata de registro de preços, levando em 
consideração exclusões e inclusões. 
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ANEXO IX 
 PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020  

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA - (SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR) 
 
Editais publicados pelo sistema de aquisição: 
- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após 
a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados 
mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
 
Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em 
parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto 
em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por 
lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 
 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 
2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ 
SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático 
cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 
 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, 
o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma 
eletrônica no respectivo lote cancelado.  
 
DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao 
sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da  BLL – Bolsa 
de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as 
regras usuais do mercado. 
 
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR  
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e 
nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 
 

 
 

Local e data: _______________________________________________________________ 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU 
CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
 


