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PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2020 

 

PROCESSO LICITATORIO Nº 14/2020 
 

OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa para 

locação de 4 (quadro) tendas e demais itens correlatos para 

realização de testes rápidos através do sistema Drive-Thru, para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Pescaria Brava/SC. (COVID-19) 
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SÍNTESE INFORMATIVA DO EDITAL 

RECOMENDA-SE A LEITURA ATENTA DE TODOS OS TERMOS DO EDITAL E ANEXOS 

 

Processo Administrativo nº: 14/2020. 

Objeto: OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa para locação de 4 

(quadro) tendas e demais itens correlatos para realização de testes rápidos através do 

sistema Drive-Thru, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Pescaria Brava/SC. 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 07/2020. 

Critério de Julgamento: Menor preço por item. 

Forma de pagamento: 30 dias após a entrega. 

Prazo de início da prestação dos serviços: 2 dias após o recebimento da Ordem de 

Fornecimento. 

Local da sessão pública do pregão: https://comprasbr.com.br/ 

Data da Entrega: a partir da disponibilização do edital 

Data de Abertura para lances: 10/09/2020 

Horário: 09:00 horas  

Data estimada da homologação pela Autoridade Superior: 14/09/2020.  

Informações Gerais: Setor de Compras e Licitações situada na Rodovia SC437, KM 08 

- Centro, Pescaria Brava - SC, 88790-000 – Contatos: Tel.: (48) 98840-4017 

licitacao@pescariabrava.sc.gov.br. 

A LICITANTE DEVERÁ INFORMAR EM SUA PROPOSTA, OBRIGATORIAMENTE, 

ENDEREÇO DE E-MAIL VÁLIDO POR ONDE CORRERÃO AS 

COMUNICAÇÕES/NOTIFICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA, 

PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. 

 

 

https://comprasbr.com.br/
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020 

 

Processo n°: 14/2020 

Data da Entrega: a partir da disponibilização do edital 

Data de Abertura para lances: 10/09/2020 

Horário: 09:00 horas  

Local: https://comprasbr.com.br/  

  

O MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 

no CNPJ sob o nº 16.780.795/0001-38, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local acima indicados fará realizar licitação para, 

registro de preço, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O procedimento 

licitatório obedecerá ao disposto na Lei 13.979/2020, como também a Lei Federal nº 

10.520/2002 e pelas demais normas que dispõem sobre a matéria. 

 

1. DO OBJETO DO PREGÃO 

1.1. OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa para locação 

de 4 (quadro) tendas e demais itens correlatos para realização de testes rápidos 

através do sistema Drive-Thru, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Saúde do Município de Pescaria Brava/SC. 

1.2. A licitação será por item, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu 

interesse, quando houver mais de um. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, 

observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações 

do objeto. 

https://comprasbr.com.br/
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1.3.1. A descrição complementar dos itens constantes da Relação de 

Itens encontra-se no anexo I do Termo de Referência e anexo II modelo de proposta. 

1.4 Do órgão Gerenciador:  

1.4.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Pescaria 

Brava. 

1.5. A presente licitação será processada e julgada com base na Lei Federal 

Nº 10.520/2002, demais normas deste Edital e seus anexos, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couber, as normas da Lei Federal Nº 8.666/93, suas 

alterações posteriores. 

1.6. Aplicar-se-á ao presente procedimento os Princípios legalidade, 

impessoalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, sempre 

objetivando o melhor resultado possível para a Administração Pública de Pescaria 

Brava. 

1.7. Na fase de execução contratual, além dos regramentos de direito 

público, ao fornecimentos dos itens reger-se-ão pela Lei Federal 10.402/2002 (Código 

Civil), pelos princípios de direito privado aplicados aos contratos administrativos, em 

particular, o Princípio da Boa-Fé Objetiva Contratual, que atua não só no âmbito do 

exercício de direitos e poderes, mas também na constituição das relações e no 

cumprimento dos deveres, implicando na necessidade de uma conduta leal, honesta, 

estimada e que se pode esperar de uma pessoa, protegendo a confiança que, 

fundamentadamente, pode-se depositar no comportamento de outrem. 

1.8. Constituem anexos do presente EDITAL: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO; 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO. 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. Os recursos do Órgão Gerenciador para cobrir as despesas decorrentes 
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da aquisição objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária 

de 2020. 

 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição no site: 

https://comprasbr.com.br/. 

3.2. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 

credenciados junto ao órgão provedor. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na 

responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e na presunção de 

sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico 

com o Decreto Federal nº 5.450/2005). 

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 

exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Prefeitura Municipal de 

Pescaria Brava, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5. Cadastramento no COMPRASBR até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade 

seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 

regular no COMPRASBR. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao 

Sistema-Compras BR. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os seguintes interessados: 

a) Pessoas jurídicas sob procedimento de falência, recuperação 

https://comprasbr.com.br/
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judicial ou extrajudicial; 

b) Pessoas jurídicas em dissolução ou em liquidação; 

c) Pessoas jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e 

compatível com o objeto deste Pregão; 

d) Pessoas jurídicas ou sociedades estrangeiras que não 

funcionem no País; 

e) Pessoas jurídicas que estejam proibidas de contratar com a 

Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito 

decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos 

do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

f) Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para 

licitar ou contratar com a Administração Pública; 

g) Pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio; 

h) Pessoas jurídicas impedidas de licitar e contratar com o 

Município de Pescaria Brava (art. 7º da Lei nº 10.520/2002) ou 

suspensas temporariamente de participar de licitação ou 

impedidas de contratar com a Administração Pública Municipal 

(art. 87, III, da Lei nº 8.666/93); 

j) Pessoas físicas; 

k) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 

atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

4.3. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais 

serviços licitados, quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de 

funções, tais como serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a 

possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a 

ordem de adjudicação entre eles.  

4.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará 

“todos os campo do sistema eletrônico.  
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4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

exigida neste Edital sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei penal, com a 

comunicação do fato à Autoridade Policial competente/órgão do Ministério Público, 

bem como às cominações sancionadoras deste Edital e da Lei Federal nº 10.520/2002. 

4.6. As declarações somente serão visualizadas pelo pregoeiro na Fase de        

Habilitação. 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 

5.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema 

eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então, 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. A participação no 

pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente 

encaminhamento do valor unitário e total do lote, contendo nome de marca e modelo 

do produto/bem (inclusive com números e letras identificadores do modelo) ou a 

descrição detalhada dos serviços, a partir da disponibilização do Edital no 

COMPRASBR até o horário de abertura do pregão, horário de Brasília, exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico.  

ATENÇÃO 

5.1.1. A FIM DE PROPORCIONAR MÁXIMA SEGURANÇA JURÍDICA À 

CONTRATAÇÃO, AO CADASTRAR A PROPOSTA O LICITANTE DEVERÁ, 

OBRIGATORIAMENTE, INCLUIR A DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

(BEM/SERVIÇO) OFERTADO E O VALOR UNITÁRIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.  

5.1.2. Poderá ser recusada a descrição copiada da Relação de Itens 

constante no COMPRASBR, ou SIMPLESMENTE acompanhada da expressão 

“CONFORME O EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA”. 

5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras 

suas propostas e lances.  
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5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão.  

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

propostas apresentadas.   

5.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do objeto (Bem/Serviço); 

b) Descrição do objeto contendo as informações detalhadas, 

que podem ser similares ou de qualidade superior às 

especificações/informações do Termo de Referência. 

5.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

licitante, para todos os efeitos legais. 

5.7. Nos valores propostos estarão incluídos todos os custos operacionais, 

administrativos, securitários, previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 

quaisquer outros que incidam, direta ou indiretamente, no fornecimento do bem ou 

na prestação dos serviços. 

5.7.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual 

equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los as suas expensas 

a fim de fornecer o bem 

5.7.2   Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos e preços se revele superior às necessidades da contratante, a 

Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras 

contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, 

concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação 

contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da 

Lei n. 8.666/93.  
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5.8. A licitante é a única responsável pela cotação correta dos encargos 

tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se 

submete, serão adotadas as orientações a seguir: 

a) cotação de percentual menor que o adequado: o percentual 

será mantido durante toda a execução contratual; 

b) cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será 

suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando 

do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins 

de total ressarcimento do débito. 

5.9. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos 

em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos 

efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou 

contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação 

da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.  

5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no 

pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na 

legislação vigente. 

5.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o 

Edital e o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o 

compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 

qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

5.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de 

lances, vinculam juridicamente a licitante, sendo de sua exclusiva responsabilidade, 

não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 



 

 

Rodovia SC437, KM 08 - Centro, Pescaria Brava - SC, 88790-000 – Contatos: Tel.: (48) 

98840-4017 licitacao@pescariabrava.sc.gov.br 

 

 

5.12. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de sua apresentação. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

6.1. Na data e horário estabelecidos e em conformidade com o tópico 5.1 

deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das 

Propostas de Preços recebidas, que serão analisadas e classificadas pelo pregoeiro, 

passando-se para a etapa de lances, conforme Edital. 

 

7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio 

de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as 

especificações exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva de lances, os licitantes deverão 

encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ou lote, 

conforme o caso. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema.  

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 

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

três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os 

respectivos lances.  

7.9. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

7.9.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada 

em campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão 

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

identificação do licitante.  

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  

7.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro 

aos participantes.  

7.14. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme 

definido neste Edital e seus anexos. 

7.15. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 

Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances.  
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7.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último 

lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

7.17. 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 Lei Complementar nº 123/2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015. 

7.18. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

7.19. 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. 

7.20. 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. 

7.21. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos 

estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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7.22. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de 

lances. Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de 

apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 

7.22.1. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

a) prestados por empresas brasileiras;  

b) prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

c) prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como 

critério de desempate.  

7.24. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja 

obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 

condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

7.25. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7.27. Os lances deverão ser dados pelo valor unitário ou do lote, conforme 

o caso. 

7.28. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa 

competitiva, o licitante classificado em primeiro lugar deverá reduzir os preços para os 

itens cujo valor proposto for superior ao valor do menor lance ofertado para o item. 

7.29. Imediatamente após o encerramento da etapa de lances o pregoeiro 
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retirará a proposta do licitante no sistema e anexará no processo.  

7.30. IMPORTANTE: OS VALORES, UNITÁRIO E TOTAL, poderão ter no 

MÁXIMO DUAS CASAS DECIMAIS, estando o pregoeiro autorizado a fazer 

arredondamento a menor. 

7.31. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, 

o lance cujo valor seja manifestamente inexequível. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível 

empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao 

preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:  

a) contenha vício insanável ou ilegalidade; 

b) não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo 

de Referência; 

c) não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto; 

d) apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou 

que apresente preço manifestamente inexequível, ou 

insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 

apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 

ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações 

de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie 

a parcela ou à totalidade da remuneração. 

e) apresentar um ou mais valores da planilha de custo que 

sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter 
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normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 

convenções coletivas de trabalho vigentes. 

8.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em 

caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 

diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666/1993.  

8.4. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por 

cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da 

proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo 

possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências 

para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo 

mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo 

estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado. 

8.5.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha 

deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro 

pretendida. 

8.5.4. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários 

apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no 

mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias 

envolvidas na contratação; 

8.5.5 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo 

para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no 

prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto.  
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8.5.5.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a 

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, 

exceto para atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 

18, da LC 123, de 2006. 

8.5.5.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da 

proposta apresentada, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que 

importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações 

absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma 

alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar 

prejuízos aos demais licitantes; 

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 

no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e 

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

Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

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

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Condições prévias ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar: 

9.1.1. O Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente  quanto à existência de sanção que impeça 

a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

a) COMPRASBR; 
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 

CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidadeadm/consultar_requerido.php); 

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União 

– TCU (https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5); 

e) Outros cadastros ou listas criados por órgão da 

Administração Pública. 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da pessoa 

jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 

8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 

ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o 

licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, da Lei 

Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 155/2016). 

 9.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, quando requerido pelo licitante, 

desde que não haja urgência na contratação ou prazo insuficiente para emissão do 

empenho, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5


 

 

Rodovia SC437, KM 08 - Centro, Pescaria Brava - SC, 88790-000 – Contatos: Tel.: (48) 

98840-4017 licitacao@pescariabrava.sc.gov.br 

 

 

 9.2.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital e no art. 20, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para efeito de contratação (emissão de 

empenho) ou revogar a licitação. 

 9.2.3. Deverá ser comprovado o enquadramento em um dos dois 

regimes, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123/2006. 

 9.2.4. A comprovação do presente tópico poderá ser suprida, 

durante a sessão do pregão, no caso em que o pregoeiro puder comprovar tal situação 

em sítio oficial de qualquer esfera de governo, imprimir e juntar a declaração aos autos 

do processo. 

9.3. O pregoeiro consultará o – COMPRASBR, relativos ao 

credenciamento, à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômica 

financeira (níveis I, II, III, IV e VI. 

 9.3.1. O cadastramento no COMPRASBR poderá ser realizado 

pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da 

Presidência da República, dos Ministérios. 

 9.3.2 Também poderão ser consultados os sítios oficiais 

emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 

documentação vencida junto ao COMPRASBR. 

 9.3.3 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam 

contemplados no COMPRASBR, inclusive quando houver necessidade de envio de 

anexos, deverão ser apresentados no prazo estipulado (não inferior a duas horas) pelo 

pregoeiro via “chat”, ressalvando o disposto quanto à comprovação da regularidade 

fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas. 

9.4. Procedida à consulta ao COMPRASBR, será impressa ou anexada em 

arquivo digital declaração demonstrativa da situação do licitante, a qual será juntada 

ao processo de licitação. 

9.5. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e 
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entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

9.6. Havendo irregularidade no cadastramento do COMPRASBR, e não 

sendo apresentada pelo licitante já cadastrado documentação atualizada e 

regularizada, o licitante será inabilitado. 

9.7. Aceito o lance de menor valor e verificado o atendimento das 

exigências fixadas neste Edital, o pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 

9.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 

em substituição ao requeridos neste Edital e seus Anexos. 

9.9. A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos 

requisitos sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e no art. 7° da Lei nº 

10.520/2002. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 

ao pregoeiro por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente 

suas razões, imediatamente após a divulgação do vencedor. A falta de manifestação 

imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso. 

10.2. Demonstrada a intenção prevista no tópico anterior, o licitante 

disporá do prazo de 03 (três) dias para apresentação do recurso, por meio eletrônico.  

10.3. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em até 3(três) 

dias, contados a partir do término do prazo do recorrente, por meio eletrônico. 

10.4. A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e submetida à 

apreciação do Secretário Municipal de Administração. 

10.5. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 

daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 

10.6. Qualquer recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito 

suspensivo. 

10.7. É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão na 

Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, com finalidade de subsidiar a preparação de 

recursos e de contrarrazões. 
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10.8. Os autos do físico processo administrativo licitatório permanecerão com vistas 

franqueadas aos interessados na Rodovia SC437, KM 08 - Centro, Pescaria Brava - SC, 

88790-000 – Contatos: Tel.: (48) 98840-4017 licitacao@pescariabrava.sc.gov.br. 

10.9. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos 

prazos legais. 

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam. 

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor 

classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não 

retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão 

adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 

lances.  

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

11.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail 

de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

11.4. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no COMPRAS BR, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 

pregoeiro sempre que não houver recurso. 

 12.1.1. O pregoeiro poderá encaminhar o processo ao setor que 

solicitou a aquisição ou outra área especializada da Prefeitura Municipal de Pescaria 

Brava, com vistas à verificação da aceitabilidade do item cotado e para aferir o preço 
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de acordo com a realidade de mercado antes da adjudicação do certame. 

12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 

competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 

vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade 

competente. 

13. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

13.1. Será lavrado o termo de contrato entre a PMPB e a licitante 

vencedora de acordo com a minuta de contrato anexa, que faz parte integrante deste 

edital. 

13.2. A Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, quando compatível com 

o(s) objeto(s) deste certame, poderá, nos termos do artigo 65 da Lei nº 8666/93, 

unilateralmente, aumentar ou reduzir a(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) em até 25% do 

valor inicial do contrato, ou, após acordo celebrado entre as partes, fazer supressões 

nas quantidades em percentual excedente aos 25% do valor inicial do contrato. 

13.3. O termo de contrato será assinado entre as partes em até dois (dois) 

dias úteis, após a convocação para a assinatura do mesmo. 

13.4. Alternativamente à convocação para a assinatura do Termo de 

Contrato, a PMPB poderá encaminhá-lo para assinatura do adjudicatário, mediante 

correspondência postal ou meio eletrônico, com aviso de recebimento (AR), para que 

seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sua data de recebimento. 

13.5. Caso a licitante vencedora se recuse a assinar o contrato no prazo 

acima estabelecido, será convocado outra licitante, obedecida a ordem de 

classificação, para fazê-lo, após comprovados os requisitos de habilitação, feita a 

negociação e aceita a proposta, sujeitando-se a licitante desistente às sanções 

administrativas descritas neste Edital.  

13.6. A licitante deverá fornecer os seguintes dados para a emissão do 

empenho, o qual deverá ser retirado / recebido pela empresa vencedora: endereço, 

telefone/Fax, e-mail, nome do banco, da agência, número da conta-corrente e nome 

da praça de pagamento, caso não tenha cadastro de fornecedor com a Prefeitura 
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Municipal de Pescaria Brava. 

13.6.1. O endereço eletrônico (e-mail) fornecido pela licitante deve 

possuir tecnologia de Aviso de Recebimento/Leitura, sob pena de considerar-se a 

licitante comunicada/notificada para todos os efeitos jurídicos e legais. 

13.7. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições 

de habilitação consignadas neste edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato. 

13.8. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma 

única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu 

transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da 

Prefeitura Municipal de Pescaria Brava. 

13.9. O conteúdo do presente edital, dos anexos e especificações que o 

acompanham, bem como o da proposta da licitante vencedora, farão parte integrante 

do contrato, independentemente de transcrição. 

13.10. Será nomeado por autoridade competente da PMPB um funcionário 

do seu quadro permanente como Gestor/Fiscal do contrato. 

13.11. O contrato terá vigência de 04 meses, a contar da data de 

assinatura do mesmo. 

 

14. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1. Após a assinatura do contrato, a empresa terá um prazo de 2 (dois) 

dias após a ordem de fornecimento para começar a entrega dos itens.  

14.2. A prestação dos serviços deverá atender rigorosamente às 

especificações constantes deste Edital e seus Anexos e termo de referência. A 

prestação dos serviços fora das especificações indicadas implicará na recusa, por parte 

da Administração, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição. 

14.3. A reparação ou substituição dos bens deverá ocorrer no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos a contar da notificação da Secretaria Municipal de 

Saúde ao fornecedor sobre a recusa dos mesmos. Esgotado esse prazo, a empresa será 
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considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis. 

14.4. As prestações dos serviços deverão ser realizadas dentro do prazo 

estabelecido e será considerada como recusa formal a falta de entrega dos mesmos no 

prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente 

comprovado pelo fornecedor e reconhecido pela PMPB. 

14.5. O recebimento dos bens dar-se-á por intermédio de representante 

designado pela PMV e será: 

a). Provisório: na entrega dos bens, para efeito de posterior 

verificação da conformidade do  mesmo, com as 

especificações solicitadas. 

 

15. DO PAGAMENTO 

15.1.  A Nota Fiscal/Fatura terá que ser emitida, obrigatoriamente, com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas 

Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou matriz, salvo se, 

no caso de tributos e contribuições das filiais, quando, a empresa estiver autorizada a 

centralizá-los em sua Matriz ou Sede; 

 15.1.1. Os documentos comprovando tal centralização deverão 

ser fornecidos pelos órgãos competentes, constando da documentação apresentada 

na Habilitação. 

15.2. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

úteis, contados da data de atestamento do documento fiscal, desde que atendidas as 

exigências do Edital, mediante crédito em Conta corrente bancária da FORNECEDORA. 

 15.2.1.  O servidor da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava fará 

a consulta junto ao COMPRASBR, previamente à contratação e antes de cada 

pagamento a ser feito para a FORNECEDORA, a qual deverá manter este seu Cadastro 

atualizado. 

15.3 O atestamento será feito pelo encarregado de receber o Objeto desta 

Ata, que só o fará após a constatação do cumprimento das condições estabelecidas. 
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15.4. No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a 

legislação e normas vigentes, no âmbito da União, Estado e Município. 

15.5. Nenhum pagamento será efetuado à FORNECEDORA enquanto 

pendente de liquidação ou qualquer obrigação. 

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

16.1. Com fundamento no art. 7°da Lei Federal nº 10.520/2002, ficará 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados e Municípios e será 

descredenciado no COMPRASBR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à 

ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o 

licitante que: 

a). Recusar-se a retirar/receber a nota de empenho, dentro do 

prazo estabelecido; 

b) Deixar de entregar documentação exigida no edital; 

c). Apresentar documentação falsa; 

d). Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

e). Não mantiver a proposta; 

f). Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h). Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; 

i). Recursar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo 

estabelecido 

16.2. A sanção de advertência consiste em uma comunicação formal ao 

fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, 

cláusula contratual ou falha na execução do serviço ou fornecimento, determinando 

que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de reincidência, sanção 

mais elevada poderá ser aplicada, e será expedido: 

a) pelo responsável pelo setor de licitações do órgão ou 

entidade da administração pública quando o descumprimento 
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da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, 

em se tratando de licitação para registro de preços, até a 

emissão da autorização de compra para o órgão participante do 

Sistema de Registro de Preços; 

b) pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o 

descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução 

contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de 

empenho ou assinar o contrato. 

16.3. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à pessoa física ou 

jurídica licitante ou à contratada responsável pelo atraso/mora no cumprimento de 

suas obrigações licitatórias ou contratais ou pela prática de determinados atos, de 

acordo com os percentuais a seguir: 

16.3.1. Percentuais de multa moratória: 

a) 0,5 % (zero, cinco por cento) por dia de atraso injustificado, 

ou de justificativa recusada pela Administração, relacionado ao 

prazo de entrega/fornecimento do bem ou à execução de 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, até o limite de 5% (cinco por cento); 

b) 1,0 (um por cento) por dia de atraso injustificado, ou de 

justificativa recusada pela Administração, relacionado ao prazo 

de entrega/fornecimento do bem ou à execução de serviços, 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 

até o limite de 15% (quinze por cento); 

16.3.2. Percentuais de multa compensatória: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do bem ou serviço 

contratado, pelo descumprimento de qualquer obrigação por 

parte da pessoa física ou jurídica, exceto aquelas relacionadas 

ao prazo de entrega/fornecimento ou execução. 

16.3.3. O valor da sanção pecuniária deverá obrigatoriamente ser 
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deduzido de eventuais créditos ou garantias da pessoa física ou jurídica, ou cobrado 

administrativa ou judicialmente. 

16.3.4. Sempre que o valor da sanção pecuniária ultrapassar os 

créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança 

extrajudicial ou judicial, pelo órgão competente. 

16.3.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em 

dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de 

entrega/fornecimento ou execução do serviço. 

16.3.6. A aplicação da sanção pecuniária não impede que sejam 

aplicadas outras penalidades previstas neste Decreto. 

16.4. A suspensão é a sanção que impossibilita a participação de pessoa 

física ou jurídica em licitações e/ou contratos, ficando suspenso o seu registro 

cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de Pescaria Brava, de acordo com 

os prazos a seguir: 

a) mínimo de 90 (noventa) e máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias, na hipótese de a apenada ser reincidente na sanção de 

advertência, independentemente do fundamento do primeiro 

sancionamento; 

b) mínimo de 6 (seis) e máximo de 12 (doze) meses, quando a 

licitante solicitar cancelamento da proposta após o resultado 

do julgamento; 

c) mínimo de 12 (doze) e máximo de 60 (sessenta) meses, 

quando a licitante adjudicada se recusar a assinar o 

contrato/nota de empenho ou retirar/receber a 

autorização/ordem de entrega/fornecimento do bem ou 

prestação do serviço; 

d) mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) 

meses, quando a licitante/contratada praticar ou deixar de 

praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos 
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da licitação, sem prejuízo da responsabilização penal e civil; 

e) mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) 

meses, quando a licitante/contratada apresentar documentos 

fraudulentos nas licitações, sem prejuízo da responsabilização 

penal e civil; 

f) mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) 

meses, quando a licitante/contratada se comportar de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal 

16.5. A suspensão poderá ser ampliada até o dobro, em caso de 

reincidência. 

16.6. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito Municipal. 

16.6.1. A declaração de inidoneidade prevista neste item 

permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a 

punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a 

aplicou. 

16.6.2. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será 

publicada na forma do Decreto nº 5.237/2018 e seus efeitos serão extensivos a toda 

Administração Pública. 

16.7. As pessoas físicas ou jurídicas que apresentarem documentos 

fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios 

praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção do registro no Cadastro de 

Fornecedores do Município de Pescaria Brava, estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

a) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de 

Fornecedores ou da obtenção do registro, por até 5 (cinco) 

anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos para as 

demais modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos 

fatos; 

b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior. 
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16.8. As sanções previstas nos itens acima poderão também ser aplicadas 

às pessoas físicas e jurídicas que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; e 

b) tenham sido condenadas por atos de improbidade 

administrativa ou atos de corrupção empresarial, na forma da 

Lei. 

16.9. Compete ao órgão ou entidade requisitante da contratação ou ao 

Pregoeiro a indicação das penalidades previstas neste Decreto, cuja aplicação 

dependerá de ato da autoridade competente. 

16.10. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das 

penalidades previstas nos itens acima, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da notificação, que será dirigido à autoridade competente do órgão ou 

entidade. 

16.11. As penalidades aplicadas deverão ser registradas pelo setor de 

licitação da entidade ou órgão sancionador. 

16.12. A sanção de advertência pode ser aplicada à CONTRATADA 

juntamente com a de multa.  

16.13. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem 

como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

16.14. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, 

devidamente justificado e aceito pela PMV, a CONTRATADA ficará isenta das 

penalidades mencionadas neste edital. 

17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

17.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, para o e-mail: licitacao@pescariabrava.sc.gov.br. 

17.2 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das 
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propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório de Pregão, 

exclusivamente por meio eletrônico, para o e-mail: licitacao@pescariabrava.sc.gov.br.  

17.2.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas. 

17.2.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório que 

implique modificação no edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 

17.3. É conveniente a confirmação do recebimento do e-mail, através do 

telefone: (48) 98840-4017. 

 

18. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

18.1. Os valores contratados poderão ser revistos mediante solicitação da 

contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93; 

18.2. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de 

comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de 

consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos 

custos do Contrato. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 

que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 

19.2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 

em favor da ampliação da disputa entre os interessados. 

19.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não 

importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua 

qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão 
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pública do Pregão. 

19.4. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública. 

19.5. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

19.6. Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação 

de suas Propostas de Preços. 

19.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito 

do licitante à execução do objeto. 

19.8. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de 

interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

19.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Pescaria Brava. 

19.10. Para fins de aplicação da sanção administrativa deste Edital, o lance 

é considerado proposta. 

19.11. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

19.12. Os casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da 

Lei nº 8666. 

19.13. Todos os horários estabelecidos neste Edital, em avisos e errata, e 

durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília, 
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DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na 

documentação relativa ao certame, da mesma forma que toda menção a valores 

refere-se a moeda Real (R$). 

 

20. DO FORO 

20.1. O Foro competente para dirimir as controvérsias desse Edital é o da 

Comarca de Laguna, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 

10.153/2.009. 

 

Pescaria Brava/SC, 25 de agosto de 2020.  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) TENDAS E DEMAIS ITENS 

CORRELATOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS ATRAVES DO 

SISTEMA DRIVE-THRU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PESCARIA 

BRAVA/SC, de acordo com os quantitativos estimados e especificações constantes 

neste Termo de Referência. Tendo em vista a proteção dos profissionais de saúde e 

pensando na prevenção da população em geral (grupos de risco), para enfrentamento e 

combate a pandemia do CORONAVIRUS. Este serviço terá uma previsão de realização de 

20 dias. 

 

Item Especificação Unid. Quantidade 
Preço Unit. 
Máximo R$ 

 

 
01 

SERVIÇO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE 04 
(QUATRO) TENDA MODELO CHAPÉU DE 
BRU- XA, COBERTURA EM LONA BRANCA 
ANTI-CHAMAS MEDINDO 10X10 ME- 

TROS. INCLUSO MONTAGEM E DES- 
MONTAGEM. LOCAÇÃO POR DIA. 

 

 
Diárias 

 

 
20 

 

 
R$ 3.893,32 

 
 

2. JUSTIFICATIVA: Solicito ao setor de licitação/compras da Prefeitura Municipal, que 

realize o PROCESSO DE LICITAÇÃO para aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E DEMAIS ITENS CORRELATOS PARA 

REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS NA FORMA DE DRIVE-THRU, para melhor 

prevenção e diagnostico da situação no município, pensando na proteção dos profissionais de 

saúde e população em geral, para enfrentamento e combate a contaminação da Pandemia do 

CORONAVIRUS – COVID19, em nosso município. Como é sabido, os serviços relacionados à 

saúde pública possuem incontestável relevância neste momento, não apenas por tratar-se do 

maior bem tutelado pelo direito, mas também pela delicadeza e sensibilidade que o tema 

PANDEMIA requer, sobretudo quando à manutenção preventiva da saúde e proteção dos 

funcionários, executada ininterruptamente de maneira a assegurar a incolumidade dos usuários 

do sistema bem como a plenitude dos serviços prestados ao cidadão. Desta maneira, estamos 

garantindo que os serviços para testagem sejam realizados, independente de tempos instaveis. 

Tendo em vista ainda, a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, a qual traz no seu 

Art. 4º-G -  Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto 

seja a aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, os prazos dos 

procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 

§ 1º  Quando o prazo original de que trata o caput deste artigo for número ímpar, este será 

arredondado para o número inteiro antecedente.   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020); 



 

 

Rodovia SC437, KM 08 - Centro, Pescaria Brava - SC, 88790-000 – Contatos: Tel.: (48) 

98840-4017 licitacao@pescariabrava.sc.gov.br 

 

 

§ 2º  Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.   

(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020); 

§ 3º  Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de que trata o caput deste artigo.   

(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020). 

A Secretaria de Saúde frisa que o teste é indicado para pessoas com sintomas da Covid-19 

e que a realização do exame rápido, que detecta a presença de anticorpos gerados pelo 

organismo para enfrentar o coronavírus, não descarta a necessidade de procurar uma 

unidade básica de saúde (UBS) na ocorrência de sintomas. Eles costumam ser detectáveis 

com maior segurança a partir do sétimo dia da exposição. 

 
 
 
 
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

 

4.1.1 - Poderá participar qualquer empresa que atua no ramo do objeto licitado, em confor- midade 

com os itens anteriores, sendo este comprovado através dos meios pertinentes (CNPJ, con- 

trato social) e satisfaça as condições estabelecidas neste edital; 

 

4.2 - Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação: 

 

4.2.1 - Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores ou 

dirigentes da Prefeitura de Pescaria Brava; 

 

4.2.2 - Empresas que estejam em regime de Falência ou Concordata, ou sobre as quais incida 

proibição legal de contratar com a Administração Pública em geral; 

 

4.2.3 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Ad- 

ministração Pública; 

 

4.2.4 - Empresas suspensas do Cadastro Central de Fornecedores do Município de Pescaria Brava; 

 

4.3 - A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável deste 

termo e do edital, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor, e a responsabilidade 

pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da 

licitação; 

 

4.4 - Qualquer manifestação na licitação condiciona-se à apresentação, pelo preposto da licitante, 

de seu documento de identidade com foto e instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, sem necessidade de reconhecimento de firma, mais o Ato Constituti- vo da Empresa 

(Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor. Em sendo proprietário ou só- cio da empresa, deverá 

apresentar documento de identidade com foto e cópia do Ato Cons- titutivo da Empresa (Contrato 

Social ou Estatuto Social); 

 

4.4.1 - A não apresentação ou a incorreção dos documentos previstos no item anterior não 
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desclassificará ou inabilitará a licitante, mas impedirá a pessoa presente de constar em ata, receber 

intimações, interpor recursos ou desistir de sua interposição; 

 

4.4.1.1 - Se for sanável o ponto em desacordo com o item anterior, poderá ser corrigido na Sessão 

Pública; 

 

4.5 - Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto 

aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir- se ao local do 

domicílio ou sede da licitante; 

 

4.6 - O preposto e/ou representante legal das licitantes, durante as fases de propostas e habilitação, 

poderá utilizar-se de telefone celular e/ou equipamentos eletrônicos, limitando- se a fazê-lo para uso 

restrito ao certame em tela, caso contrário, será convidado a retirar-se do recinto para não haver 

prejuízo aos trabalhos; 

 

4.7 - Quando em abertura de processo licitatório, só será permitido dirimir dúvidas ou dis- cussões 

relacionadas ao processo que está sendo instaurado. 

 

5.0 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 

5.1- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes 

(C.G.C/MF ou CNPJ); 

 

5.1.1.1 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, a Dívida Ativa da União, 

bem como, a Seguridade Social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 

relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil, através de Certidão Unificada, conforme disposto no Decreto 

8.302 de 04 de Setembro de 2014; Portaria MF nº 358, de 05 de Setembro de 2014 

e Porta- ria Conjunta PGFN/RFB nº 1751 de 02 de Outubro de 2014; 

 

5.1.1.2 – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual da sede ou domicílio da 

licitante, expedido pela Secretaria da Fazenda Estadual, ou outro órgão competente; 

 

5.1.1.3 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal da sede ou domicílio da 

licitante expedido pela Secretaria de Finanças/Fazenda Municipal, ou outro órgão competen- 

te. No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão 

ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros; 

 

5.1.1.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

– CRS; 

 

5.1.1.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Cer- 

tidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
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5.1.2 - Qualificação Técnica 
 

5.1.2.1 – Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a 

aptidão de atividade anterior, compatível com o objeto da presente licitação – Atestado de 

Capacidade Técnica, compatível e pertinente com o objeto licitado: 

 

5.1.2.1.1 – O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do 

órgão (ou empresa) emissor devendo conter, no mínimo, as seguintes informações: 1) 

Razão Social, CNPJ edados de contato do órgão (ou empresa) emissor; 2) Descrição do 

objeto contratado; 

3) Prazo de execução do trabalho. Estes dados poderão ser utilizados pela 

Prefeitura para comprovação das informações. As informações que não constarem 

dos respectivos atesta- dos poderão ser complementadas por meio de declaração, 

em papel timbrado da empresa, ou mesmo cópia do instrumento de contrato e 

edital, se for o caso. 

 

5.1.2.1.2 – O Pregoeiro poderá solicitar, caso julgue necessário, todas as informações 

perti- nentes à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) fornecido(s), devendo a 

licitante apresentar, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

 

5.1.2.1.3 – Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a 

serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária 

especificadas no contrato social vigente. 

 

5.1.2.2 –Declaração da empresa informando o técnico responsável pela execução dos 

serviços, objeto deste edital, bem como o vínculo com a mesma. 

 

5.1.2.3 - A comprovação do vínculo profissional dar-se-á mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

I – No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 

expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demons- trem o número 

de registro e a qualificação civil) e contrato de trabalho; 

 

II – No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de 

Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede do licitante; 

 

III – No caso de profissional autônomo/liberal: contrato de prestação de serviço devida- mente 

reconhecido em Cartório ou comprovação através da Certidão de Pessoa Jurídica no 

CREA ou outro Conselho de ser o responsável técnico da empresa. 

 

5.1.2.4 –A licitante vencedora do certame deverá emitir a ART (Anotação de 
Respon- sabilidade Técnica) em conformidade com o CONFEA (Conselho 
Federal de Engenha- ria, Arquitetura e Agronomia) e/ou o TRT (Termo de 
Responsabilidade Técnica) em conformidade com o CFT (Conselho Federal 
dos Técnicos Industriais). 
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5.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira 
 

5.1.3.1 – Certidão(ões) Negativa(s) de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor ou 

pelos cartórios de registro de falência e concordata da sede da pessoa jurídica, ou de exe- 

cução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; Para as empresas situadas no 

Estado de Santa Catarina segue aviso retirado no site do Tribunal de Justiça: 

“ATENÇÃO: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de 

Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, 

Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc 

quando no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso 

contrário não terão validade.” Portanto deverão apresentar as duas certidões: uma a 

ser expedida no site: https://certeproc1g.tjsc.jus.br/ e a outra a ser expedida no site: 

https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do. 

 

5.1.4 – Regularidade Social 
 

5.1.4.1 - Declaração emitida pela Empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da 

Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz) – 

modelo de uso facultativo. 

 

6.0 – DO PRAZO E DA INSTALAÇÃO 

 

6.1–A entrega, montagem e instalação dos itens serão nos termos da requisição da Secretaria 

solicitante, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referencia. 

 

6.1.1- O prazo de entrega deverá ser no dia agendado pelo solicitante, que deverá agendar com pelo 

menos 03(três) dias de antecedência; 

 

7.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

7.1 - A empresa vencedora ficará obrigada a trocar/refazer, às suas expensas, o produto/serviço 

que for recusado por motivo justo, como por exemplo: apresentar-se danificado, com prazo 

de validade vencido, ou que estiver em desacordo com o disposto no termo ou edital; 

 

7.2 - Expedida a Ordem de fornecimento e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto 

ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 

inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a conferência e o recebimento 

ficarão sob as responsabilidades de Servidor e/ou Comissão de Recebimento, po dendo ser: 

 

“a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação (não superior a 30 dias); 

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.” 

 

7.3 - A validade dos produtos, no que couber, no momento de seu recebimento, não 
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poderá ser inferior a 75% do seu prazo de validade. 

 

8.0 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1- A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais 
servidores representantes do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
especialmente designados pelo Secretário de Saúde. 

8.2 - A fiscalização será exercida no interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica 
co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 

8.3 - Para fiel cumprimento das cláusulas contratuais e em cumprimento ao artigo 
67 da Lei 8.666/93, ficará nomeado o servidor de acordo com a portaria emitida 
pelo Prefeito Municipal. 

 

9.0 RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Secretaria Municipal de Saúde do 

município ou Funcionário designado pela mesma. Maiores informações no Fone: (48) 3647-

6312 ou 3644-6798. 

 

10.0 CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: O pagamento será feito em até 30 

(trinta) dias após fornecimento dos produtos e apresentação da Nota Fiscal correspondente. 

 

 

PESCARIA BRAVA, 24 DE AGOSTO DE 2020. 

 

 

 

Luiz Henrique Castro de Souza 

Secretário Municipal de Saúde 

Prefeitura de Pescaria Brava 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Processo administrativo Nº. 14/2020 

Pregão Eletronico: Nº 07/2020 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 

Data: 10 de setembro de 2020 

Horário: 09h00min (nove Horas) 

Local: Departamento de Compras e Licitações do Município de Pescaria Brava 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE/FAX/E-MAIL: 

DADOS BANCÁRIOS (OPCIONAL): 

 

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 

Item Quant.  Unidade Descrição Valor 
Médio 

Valor 
Total 

01 20 Dias TENDA 10X10 
LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 
TENDAS MODELO CHAPÉU 
DE BRUXA, COBERTURA 
EM LONA BRANCA ANTI-
CHAMAS MEDINDO 10X10 
METROS, INCLUSO 
MONTAGEM E 
DESMONTAGEM. 
(LOCAÇÃO POR DIA) 

3.893,32 77.866,40 

 

 

Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei que: 

1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, 

incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão. 

2- Será cumprida a prestação de serviço de acordo com a especificação da proposta e 

com o edital. 



 

 

Rodovia SC437, KM 08 - Centro, Pescaria Brava - SC, 88790-000 – Contatos: Tel.: (48) 

98840-4017 licitacao@pescariabrava.sc.gov.br 

 

 

3- Esta proposta tem validade de 60 dias 

 

_____________________, _____ de _____________ de 2020 

(Cidade e data) 

 

 

_____________________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO III 

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO – N.º 07/2020 FMS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14/2020 FMS 

 
 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
No dia.. do mês de …………… do ano de 2020, compareceram, de um lado a(o) 
MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA - PREFEITURA, Estado de SANTA CATARINA, pessoa 
jurídica  de  direito  público,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº.  16.780.795/0001-38, com 
sede administrativa localizada na RUA, bairro CENTRO, CEP nº. 88800-000, nesta 
cidade de Pescaria Brava/SC, representado pelo (a) PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a). 
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, inscrito no CPF  sob  o  nº.  910.035.809-63, 
doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, 
doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente  ATA  DE  
REGISTRO  DE  PREÇOS  de  acordo  com  o  resultado  do julgamento da licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRONICO nº. ……/2020, Processo Licitatório nº. …/2020, que 
selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) 
………………………………………………………………………….. Em conformidade com as 
especificações constantes no Edital. 
As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a  presente  ATA  DE  
REGISTRO  DE  PREÇOS  de  acordo  com  o  resultado  da licitação decorrente do 
processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, 
subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93 e pelas condições do edital termos 
da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas 
 
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1.  O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro 

de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 

objetivando: Registro de preço para contratação de empresa para locação de 4 

(quadro) tendas e demais itens correlatos para realização de testes rápidos através 

do sistema Drive-Thru, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde do Município de Pescaria Brava/SC. (COVID-19) 

. Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições 
definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos 
e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento 
independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços. 
 
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 
contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens 
registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação 
relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
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registro de preços preferência em igualdade de condições. 
 
CLÁSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO 
POR ITEM, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a 
ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, 
independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 
 
2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de 
Registro de Preço. 
 
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos 
devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento 
da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” 
do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de 
que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação 
comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da 
planilha de custos lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de 
transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do 
momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
 
2.2.3.  A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, 
índices ou tabelas oficiais e ou outros meios  disponíveis  para levantamento das 
condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação 
de preço máximo a ser pago pela administração. 
 
2.2.4.  O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo 
de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no 
processo. 
 
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço 
inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar 
pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 
 
2.2.6.  No ato  da  negociação  de  preservação  do  equilíbrio  econômico  financeiro  
da Ata de Registro de Preço  será  dada  preferência  ao  fornecedor  de  primeiro  
menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de 
classificação. 
 
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
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mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações 
junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes: 
 
a)    convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação  
para  redução  de  preços  originalmente  registrados  e  sua adequação ao praticado 
no mercado; 
b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
 
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando 
igual oportunidade de negociação. 
 
2.4.  Quando  o  preço  registrado  torna-se  inferior  aos  preços  praticados  no  
mercado  e  o  fornecedor  não  puder  cumprir  o  compromisso  inicialmente 
assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  
dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço  registrado,  comprovadas  as situações 
elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 
1993, caso em que o órgão gerenciador poderá: 
 
a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços 
inicialmente registrados: 
 
b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido 
pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma 
referida na alínea anterior, observada as seguintes condições: 
 
b1)   as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser 
entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador; 
 
b2)  o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente 
constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo 
registrado o de menor valor. 
 
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de 
Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 
 
2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  
anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do  compromisso  de fornecimento  
em  relação  ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  conseqüente  
cancelamento  dos  seus  preços  registrados,  sem  aplicação  das penalidades. 
 
 
CLÁSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar 
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da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações. 
 
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência 
conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos 
contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
 
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 
8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os 
demais requisitos deste Decreto. 
 
CLÁSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1.  A Ata de Registro de Preços será utilizada  pelos  órgãos  ou  entidades  da  
Administração  Municipal  relacionadas  no  objeto  deste  Edital; 
4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  
apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou  contratação  ao  órgão gerenciador, 
que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de 
empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na 
forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a 
solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de 
classificação. 
 
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a 
serem pagos serão aqueles registrados em ata. 
 
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais 
normas cabíveis. 
 
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o 
órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de 
registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para 
a anexação ao respectivo processo de registro. 
 
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona". 
 
CLÁSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
5.1. Compete ao Órgão Gestor: 
 
5.1.1.A Administração e os atos de controle a Ata de Registro de Preços decorrente da 
presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como Órgão 
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Gerenciador do Sistema de Registro de Preço. 
 
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no 
mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo 
a ser pago pela Administração. 
 
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de 
registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e 
seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada ordem 
de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
 
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema 
Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações 
sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de 
condições, sem que caiba recurso ou indenização; 
 
5.1.4.  Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de 
apostilamento com a publicação  na  imprensa  oficial  do  município, observado  o  
prazo  legalmente  permitido,  quando  os  preços  apresentarem  mais  vantajosos  
para  a  Administração  e/ou  existirem  demandas  para atendimento dos órgãos 
usuários. 
 
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no 
processo; 
5.1.6. Emitir a autorização de compra; 
 
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  
conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de  contrações  por  outros meios 
permitidos pela legislação; 
 
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 
 
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 
 
5.2.1.  Proporcionar  ao  detentor  da  ata  todas  as  condições  para  o  cumprimento  
de  suas  obrigações  e  entrega  dos  materiais  dentro  das  normas estabelecidas no 
edital; 
 
5.2.2.  Proceder  à  fiscalização  da  contratação,  mediante  controle  do  cumprimento  
de  todas  as  obrigações  relativas  ao  fornecimento,  inclusive encaminhando ao 
órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada; 
 



 

 

Rodovia SC437, KM 08 - Centro, Pescaria Brava - SC, 88790-000 – Contatos: Tel.: (48) 

98840-4017 licitacao@pescariabrava.sc.gov.br 

 

 

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo detentor da ata. 
 
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata: 
 
5.3.1.  Entregar  os  produtos  nas  condições  estabelecidas  no  edital  e  seus  anexos  
e  atender  todos  os  pedidos  de  contratação  durante  o  período  de duração do 
registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de 
acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua 
titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão 
Usuário da Ata de Registro de Preços; 
 
5.3.2.  Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou  supressões  que  
se  fizerem  necessários  até  25%  (vinte  e  cinco  por  cento),  em função  do direito  
de  acréscimo tratado  no §  1º  do art.  65,  da Lei  n. 8.666/93  e  alterações, sob  pena  
das sanções  cabíveis e  facultativas  nas demais situações; 
 
5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  
todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de  habilitação  e qualificação 
exigidas na licitação; 
 
5.3.4.  Substituir  os  produtos  recusados  pelo  órgão  ou  entidade  usuária,  sem  
qualquer  ônus  para  a  Administração,  no  prazo  máximo  de  24  (vinte  e quatro) 
horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 
 
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os 
pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata; 
 
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da 
negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com  os  
preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  
produtos  já  entregues,  caso  do  reconhecimento  pela Administração do 
rompimento do equilíbrio originalmente estipulado; 
 
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, 
resultante do ato de revisão; 
 
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração 
optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios 
facultados na legislação relativa às licitações. 
 
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de 
preços. 
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5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na 
cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de 
prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa 
do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando: 
 
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 
 
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que 
estiver vinculado; 
 
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceitável; 
 
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; 
 
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao 
praticado no mercado; 
 
e)  estiver  impedido  para  licitar  ou  contratar  temporariamente  com  a  
administração  ou  for  declarado  inidôneo  para  licitar  ou  contratar  com  a 
administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002; 
 
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 
 
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 
estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de 
preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior. 
6.2.  Nas  hipóteses  previstas  no  subitem  6.1.,  a  comunicação  do  cancelamento  de  
preço  registrado  será  publicada  na  imprensa  oficial  juntando-se  o comprovante ao 
expediente que deu origem ao registro. 
 
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente. 
 
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá 
ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação 
das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, 
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 
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6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir 
ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subseqüente. 
 
CLÁSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, 
pelos órgãos e entidades da Administração Municipal. 
 
7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  
formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao  órgão  gerenciador, dela 
devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o 
local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável. 
 
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou 
autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida  no  
§4°  do  art.  62  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  acompanhada  a  respectiva  nota  de  
empenho,  contendo  o  número  de  referência  da  Ata  de Registro de Preços e 
procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, 
obedecida a ordem de classificação. 
 
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o 
quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao 
Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento. 
 
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de 
fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega 
dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento. 
 
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de 
Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta 
indicar. 
 
7.5.2.  O  prazo  de  entrega  será  conforme  solicitação  do  órgão  ou  entidade  
requisitante,  não  podendo  ultrapassar  05  (cinco)  dias  úteis  da  data  de 
recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente. 
 
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou 
parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
 
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a 
detentora da ata não atender as ordens de fornecimento. 
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7.6.  A segunda  fornecedora  classificada  só  poderá  fornecer  à  Administração,  
quando  estiver  esgotada  a  capacidade  de  fornecimento  da  primeira,  e assim 
sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, 
ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
 
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da 
fornecedora detentora da Ata. 
 
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, 
novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na 
proposta de Preços, sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  
esteja  em  conformidade  com  as  referidas especificações. 
 
7.8.1.  Serão  recusados  os  materiais  imprestáveis  ou  defeituosos,  que  não  
atendam  as  especificações  constantes  no  edital  e/ou  que  não  estejam adequados 
para o uso. 
 
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem 
danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega. 
 
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos 
materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses 
a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, 
acidente e desgaste natural. 
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como 
todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presenteAta, correrão por 
conta exclusiva da contratada. 
 
CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será 
efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias úteis, contados 
do recebimento definitivo dos materiais, após  a  apresentação  da  respectiva  Nota  
Fiscal,  devidamente  atestada  pelo  setor  competente, conforme dispõe o art. 40, 
inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
 
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) 
fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de 
seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o 
INSS e com o FGTS. 
 
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento 
será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo 
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para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
 
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, 
poderá devolvê-la, para as devidas correções. 
 
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condições contratuais. 
 
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em 
favor da fornecedora. 
 
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada. 
 
CLÁSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993. 
 
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser 
total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º 
do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações. 
 
CLÁSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro 
de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da  Ata,  cujos  
Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  
de  empenho,  contrato  ou  documento  equivalente, observada as condições 
estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações. 
 
CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
 
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de 
irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas: 
 
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa 
do fornecedor em assinar a Ata de Registro de Preço, aceitar ou retirar a nota de 
empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos 
previstos em lei, devidamente informados e aceitos: 
 
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou valor 
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constante na Ata de Registro de Preço; 
 
b) cancelamento do preço registrado; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a administração no prazo de até cinco anos. 
 
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente. 
 
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento: 
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação 
em atraso até o décimo dia; 
 
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso. 
 
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de 
prestação de serviço: 
a) advertência, por escrito, nas falta leves; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida 
ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor; 
 
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública 
municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de 
forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", 
sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das 
hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária 
de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até  
cinco anos e descredenciamento do  Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante  
que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, 
sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002. 
 
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo 
estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de 
participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, 
enquanto não adimplida a obrigação. 
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11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, 
será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na 
forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser 
concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de 
sanção mínima de dois anos. 
 
11.2.  Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa no 
respectivo processo, no prazo  de  cinco dias  úteis, contado  da notificação. 
 
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral 
dos fornecedores mantido pela Administração. 
 
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do 
Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1. A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preço, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e na Ata de Registro de Preço e das demais cominações 
legais. 
 
CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
 
13.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação 
do respectivo extrato na imprensa oficial do município. 
 
CLÁSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Laguna para dirimir quaisquer dúvidas ou 
questões oriundas do presente instrumento. 
 
E por estarem as partes justas e compromissadas assinam o presente Termo em duas 
vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
 
Pescaria Brava, ____,_______________,______. 
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_______________________________________________________ 
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Empresa Participante. 

 

 
 


