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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2022 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2022 
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM  
 
Objeto: Elaboração de Ata de Registro de Preços para contratação futura e eventual de empresa especializada em 
serviços de mão de obra, para realização de reparos, conforme descritivo do Anexo I - Termo de Referência. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECIBO 
A Empresa_________________________________ retirou este edital de licitação e deseja ser informada de 
qualquer alteração pelo e-mail:__________________________ou pelo fax____________, e/ou 
endereço_________________________, CEP:______________ 
 

______________________, aos_____/_____/_____ 
 
 
     __________________ 

(Assinatura) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2022 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2022 
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM  

 
 
1. PREÂMBULO 
O MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS-SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Artur Barth, n° 
300, inscrito no CNPJ sob n° 83.074.310.0001-88, mediante o Pregoeiro oficial, nomeado pelo Decreto Municipal n° 
029/2022, torna público a instauração de procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, do tipo menor 
preço por item, objetivando a Elaboração de Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei Federal nº.10.520/2002, 
Lei Complementar nº. 123/2006, pela Lei n.º 8.6666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes à matéria e pelas disposições a seguir: 
 
DATA, HORA E LOCAL: 
1.1 A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 29 de setembro de 2022, às 09h15min (nove 
horas e quinze minutos), na sala de reuniões no Paço municipal, sito a Rua Artur Barth, 300, Centro, Lebon Régis-
SC, e será conduzida pelo Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio, conforme Decreto nº 029/2022, acima citado. 
Declarada aberta a Sessão pelo Pregoeiro não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início a abertura 
dos envelopes.   
1.3 Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, a mesma se fará nos dias subsequentes à data de 
abertura, sempre obedecendo aos horários de funcionamento de expediente do Paço Municipal. 
1.4 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no Setor de Licitações do 
Município de Lebon Régis-SC, na Rua Artur Barth,300, Centro, até às 09h00 do dia 29 de setembro de 2022. 
1.4.1 Os envelopes poderão ser remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por 
intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se responsabilizará 
por extravio ou atraso. 
 
1.5 OBTENÇÃO DO EDITAL E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS: 
O Edital poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, na internet, através do site 
http://www.lebonregis.sc.gov.br, ou diretamente no Departamento de Compras e Licitações nos seguintes horários: 
das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, no Paço municipal, localizada na Rua Artur Barth, Centro, Lebon Régis-
SC, mediante pagamento de taxa. 
1.5.1 A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos 
relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame, até o 
2° (segundo) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento Convocatório para a 
reunião de recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação, por escrito, e encaminhado ao 
Pregoeiro e sua equipe de apoio, os quais deverão ser devidamente protocolados no protocolo central da Prefeitura 
na Rua Artur Barth,300.-Centro, ou pelo site oficial. 
1.5.2 Não sendo formulado pedido de esclarecimento até o prazo previsto na lei nº 8.666/93, pressupõe-se que os 
elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação dos das propostas e 
documentos de habilitação, não cabendo aos licitantes direito a qualquer reclamação posterior.  
1.5.3 A resposta do Pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será divulgada mediante publicação de nota 
na pagina web da Prefeitura Municipal de Lebon Régis-SC, em até 24 horas após recebimento de solicitação. 
1.6 No dia, hora e local mencionado no preâmbulo, terá início a sessão do pregão, com o seguinte roteiro: 

a) credenciamento dos representantes legais dos licitantes; 
b) recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes contendo as propostas e a documentação; 
c) abertura dos envelopes proposta e exame da conformidade das propostas para com as exigências do edital; 
d) divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados; 
e) realização dos lances verbais; 
f)    abertura do envelope documentação do licitante detentor do menor preço e exame da habilitação; 
g) adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, se não houver manifestação da intenção de 
interposição de recurso. 
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1.7 Os licitantes presentes serão intimados das decisões do Pregoeiro durante a sessão, as quais serão lavradas 
em ata, inclusive o resultado final. 
1.8. Fazem parte integrante do Edital os seguintes anexos: 
Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de Proposta Comercial de Preços;  
Anexo III - Modelos de:  
a) Carta de Credenciamento 
b) Declaração firmando o cumprimento aos requisitos da habilitação;           
c) Declaração, conforme o inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 
d) Declaração de Sujeição ao edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação; 
e) Declaração de Idoneidade  
f) Declaração de Microempresa. 
Anexo IV- Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
2 DO OBJETO E FORMAS DE EXECUÇÃO 
2.1 Elaboração de Ata de Registro de Preços para contratação futura e eventual de empresa especializada em 
serviços de mão de obra, para realização de reparos, conforme descritivo do Anexo I - Termo de Referência. 
2.1.1 A quantidade prevista no termo de referência, constitui uma mera previsão para o período de 12 meses, sendo 
que somente será solicitado os serviços mediante a necessidade, podendo ser solicitado apenas uma única 
quantidade do item se for necessário. 
2.1.2 A proponente vencedora da licitação deverá realizar os serviços conforme a necessidade do Órgão 
Gerenciador e dos órgãos participantes, devendo atender aos chamados no prazo máximo de até 02 (dois) dias 
contados a partir da Autorização de Fornecimento; 
2.1.3 A proponente vencedora da licitação deverá, antes da realização dos serviços solicitados, comunicar o(a) 
Secretário(a) da área ou responsável para ele possa acompanhá-lo se assim o desejar. 
2.1.4 O relatório das horas referentes aos serviços prestados deverá ser emitido no término dos serviços, 
em 2 (duas) vias, com aceite do Secretário da área, e assinatura do responsável pelo acompanhamento dos 
serviços, se for o caso, devendo ficar uma via para a Secretaria solicitante para controle e conferência 
quando da emissão de nota fiscal. 
2.2 Ficará a cargo da proponente vencedora da licitação as despesas de locomoção e transporte de materiais para 
realização dos serviços; 
2.2.1 O Município fornecerá os materiais de construção que se fizerem necessários para realização dos serviços, 
exceto fermentas que deverá ser de propriedade da contratada. 
2.2.2 Nos serviços que necessitem de reposição de materiais, a licitante vencedora deverá fazer o levantamento da 
necessidade para realização dos serviços e informar a Secretaria solicitante por escrito. Depois da aquisição dos 
materiais o Secretário ou responsável da área solicitante comunicará a proponente vencedora para retomada dos 
trabalhos em até 24 (vinte e quatro) horas; 
2.2.3 As ferramentas, escadas e demais equipamentos correrão por conta da proponente vencedora; 
2.3 A classificação na presente licitação não gera o direito de contratação com o Município, que só as fará quando 
necessárias, mediante critérios de oportunidade e conveniência e nos quantitativos necessários ao serviço público. 
2.4 Caberá à proponente vencedora obedecer ao objeto do presente edital e as disposições legais contratuais, 
prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade exigidos; 
2.5 O termo de contrato, quando das aquisições, poderá ser substituído por Nota de Empenho ou Autorização de 
Fornecimento, nos termos que dispõe o art. 62, da Lei Federal 8666/93. 
2.6 A participação no certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório. 
 
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE  PARTICIPAÇÃO  
3.1. Além dos casos previstos no art. 9º da Lei 8.666/93, não poderão participar da licitação empresas que por 
qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas para licitar ou firmar contratos com a Administração Pública. 
3.1.1. Só poderão participar desta licitação empresas especializadas e em cujos atos constitutivos constem, como 
objeto, atividade relacionada com o presente edital, não sendo admitida a participação de empresas em consórcio. 
 
3.2 DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
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3.2 Além dos casos previstos no art. 9º da Lei 8.666/93, não poderão participar da licitação empresas que por 
qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas para licitar ou firmar contratos com a Administração Pública. 
3.2.1 Só poderão participar desta licitação empresas especializadas e em cujos atos constitutivos constem, como 
objeto, atividade relacionada com o presente edital, não sendo admitida a participação de empresas em consórcio. 
3.2.2 As microempresas e empresas de pequeno porte que QUISEREM participar deste certame usufruindo os 
benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão observar o disposto nos subitens seguintes. 
3.2.3 A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na 
Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação da seguinte documentação: 
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como 
Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta 
Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas 
hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos 
de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação. 
b) Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, afirmando 
ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 
conforme o modelo do Anexo III, do presente Edital. 
3.2.4. Os documentos para fins de comprovação da condição de microempresa e empresa de pequeno porte 
deverão ser apresentados FORA DOS ENVELOPES, no ato de CREDENCIAMENTO das empresas participantes. 
 
4 DO CREDENCIAMENTO 
4.1. Fica a critério do licitante se fazer representar ou não na sessão. 
4.2. A empresa participante deste processo licitatório que enviar representante legal deverá, até o horário 
indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio para efetuar seu 
credenciamento como participante deste Pregão, apresentando os seguintes documentos, em cópia autenticada. 
a) Caso o representante seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar: 

 Cópia do ato constitutivo ou do contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 Cópia da cédula de identidade; 

 Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 
b) Caso o representante seja preposto da empresa proponente, deverá apresentar:  

 Instrumento procuratório ou Carta de Credenciamento, de acordo com o Anexo III deste Edital; 

 Cópia da cédula de identidade; 

 Cópia do ato constitutivo ou contrato social; 

 Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 
c) Caso a empresa tenha o Certificado de Registro Cadastral – CRC da Prefeitura de Lebon Régis e desde que 
o mesmo esteja dentro do prazo de validade: 

 Cópia do Certificado de Registro Cadastral – CRC; 

 Instrumento procuratório ou Carta de Credenciamento, de acordo com o Anexo III deste Edital, caso o 
representante seja preposto da empresa; 

 Cópia da cédula de identidade, do representante da empresa; 

 Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 
4.4 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a inabilitação, nem a 
desclassificação do Licitante. A empresa que não se fizer representar participará do certame apenas com a sua 
proposta escrita. 
4.5 A empresa que não se fizer representar fica automaticamente impedida de participar da fase de competição com 
lances verbais, da negociação de preços e de se manifestar motivadamente sobre os atos da Administração, 
decaindo, em consequência do direito de interpor recurso.  
4.6 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante. 
4.7 Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo de licitação, deverão ser 
entregues SEPARADAMENTE dos envelopes da Proposta e da Documentação.  
4.8 Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para o início da sessão de processamento do pregão. 
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5 FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser apresentada de acordo com modelo 
estabelecido no ANEXO III, FORA DOS ENVELOPES nº 01 e 02. 
5.2 Caso o referido documento não seja apresentado na forma estabelecida acima, o Pregoeiro poderá suprir tal 
formalidade através de declaração a ser firmada pelo representante legal do participante durante a sessão, desde 
que o mesmo tenha poderes para firmá-la. 
 
6. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
6.1 A Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação exigidos neste Edital deverão ser entregues, 
separadamente, em 02 envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo em sua parte externa os seguintes 
dizeres: 
 
PREGÃO N° ...../....... 
PREFEITURA MUNICIPAL DE............ 
PROPOSTA - ENVELOPE N° 01 
RAZÃO SOCIAL 
 
PREGÃO N° ...../..... 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ............. 
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE N° 02 
RAZÃO SOCIAL 
 
7. DA PROPOSTA 
7.1 São requisitos da proposta: 
a) Carta proposta, na forma impressa, de acordo com o modelo do Anexo II, contendo: 

 Razão social da empresa, CNPJ, endereço e telefone; 

 Preço unitário e total de cada locação cotado, em moeda corrente nacional, incluso de taxas, fretes, impostos e 
descontos conforme o caso, não sendo admitidos quaisquer outros adicionais ou supressões, após a abertura dos 
envelopes. Os preços unitários poderão ser cotados com até 02 (dois) dígitos após a vírgula e os preços totais com 
somente 02 (dois) dígitos após a vírgula; 

 Especificações pertinentes ao objeto desta licitação; 

 Local e data; 

 Assinatura do representante legal da proponente. 

 CD ou pendrive (preferencialmente) contendo a proposta em planilha eletrônica. 
7.2 A planilha eletrônica será fornecida aos interessados que a solicitarem junto ao Setor de Compras e Licitações, 
em arquivo magnético que será obrigatoriamente aberto através do programa Pública-Cotação, disponibilizado sem 
qualquer custo no e-mail licitacoes@lebonregis.sc.gov. ou no site www.lebonregis.sc.gov.br. 
7.2.1 A planilha eletrônica poderá ser solicitada por telefone (49-3247-0188) ou e-mail 
(licitacoes@lebonregis.sc.gov.br).  
7.2.2 O CD ou pendrive contendo a planilha eletrônica deverá estar dentro do envelope da proposta. 
7.2.3 Não será desclassificada a proponente que não enviar CD ou pendrive contendo a planilha eletrônica. 
7.2.4 No caso de divergência de dados entre a proposta escrita e a contida na mídia, prevalecerá a escrita. 
7.3 Não será admitida cotação inferior às quantidades previstas no Anexo I deste Edital. 
7.4 Havendo divergência entre o valor unitário e o valor total cotados, será considerado, para fins de julgamento das 
propostas, o segundo. 
7.5 Para a proposta apresentada será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, independentemente 
de declaração expressa. 
7.6 A empresa vencedora fica submetida aos prazos especificados no presente Edital, independentemente de 
declaração expressa.  
7.7 A licitante deverá estar ciente e levar em consideração, além das especificações e condições estabelecidas 
neste Edital, notadamente no Anexo I, bem como que o valor a ser considerado para fins de proposta será o de 
menor preço por item, observando-se o valor máximo de cada item descrito no Anexo I (Termo de Referência). 

mailto:licitacoes@lebonregis.sc.gov
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7.7.1 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  
7.7.2 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador, 
juntando-se a procuração. 
7.8 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que 
não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível, serão considerados como 
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos 
ser fornecidos sem ônus adicionais. 
7.9 Com fundamento no inciso I do artigo 48 da Lei nº 8.666/93, serão desclassificadas as propostas que não 
atenderem as exigências deste Edital. 
7.10 Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município poderão ser considerados pelo 
Pregoeiro, como meramente formais, cabendo a este agir em conformidade com os princípios que regem a 
Administração Pública. 
7.11 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em submissão a 
todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos. 
 
8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 02 “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
Para a habilitação no presente processo os interessados deverão apresentar no Envelope 02 - Documentos de 
Habilitação, os documentos a seguir relacionados: 
 
8.1. Qualificação Jurídica: 
a) Registro Comercial no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou 
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
Obs. O representante da empresa que apresentar o documento citado acima, no ato de credenciamento fica 
dispensado de apresentá-lo dentro do envelope dos documentos de habilitação. 
c) Declaração de inexistência de menores em seu quadro de pessoal, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 
7º, da Constituição Federal; (ANEXO III); 
d) Declaração de que a empresa conhece na íntegra o Edital e se submete às condições nele estabelecidas e de 
que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público, ou que esteja temporariamente impedida de 
licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados. 
(ANEXO III). 
 
8.2 Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista; 
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) pertinente ao ramo de atividade e 
compatível com o objeto da licitação; 
b) Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, da sede da empresa proponente,  
c) Comprovante de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 
d) Comprovante de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela Fazenda do Estado onde 
está sediada a empresa; 
e) Comprovante de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela Fazenda do Município 
onde está sediada a empresa; 
f) Comprovante de regularidade no cumprimento dos encargos sociais, mediante prova de regularidade relativa ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF); 
h) Comprovante de regularidade no cumprimento dos encargos trabalhistas, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
8.3 Qualificação Econômico-Financeira 
a) Certidão negativa falência e concordata, recuperação judicial expedida pelo Cartório Distribuidor da pessoa 
jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de sua validade. 
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a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão negativa 
para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial. 
a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias de 
sua emissão. 
a.3)Considerando a implantação do sistema e-proc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 01/04/2019, às 
certidões de Falência, Concordata e Recuperação Judicial deverão ser solicitadas tanto no sistema e-proc quanto 
no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.  
Podendo ser obtida através do link: https://certeproc1g.tjsc.jus.br/ - Primeiro Grau E-proc e a Certidão do SAJ 
através do link: https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do.  
Os demais estados estão dispensados da apresentação da referida certidão negativa de falência, concordata e 
recuperação judicial (eproc). 
8.4. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em fotocópia autenticada. 
8.5. As empresas que quiserem autenticar documentos junto à Prefeitura de Lebon Régis deverão apresentá-los 
acompanhados dos originais no máximo até 1 dia útil anterior ao prazo de entrega da documentação e proposta, 
de segunda a sexta-feira, das 13:00 às 17:00 horas, junto ao Departamento de Compras e Licitações, na Rua Artur 
Barth, 300, Centro, mediante o pagamento de taxa, sendo que não serão autenticados documentos no dia da 
sessão. 
8.6. A Comissão Permanente de Licitações poderá consultar o serviço de verificação de autenticidade das certidões 
emitidas pela INTERNET. 
8.7. No caso de apresentação de certidões das quais não conste o prazo de validade, será considerado o prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da emissão. 
8.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 43 da Lei Complementar nº 123/06, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição, observando-se o disposto no subitem 8.1 e seguintes do presente Edital. 
 
9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
9.1 O critério para julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM. 
9.2 No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato 
público, o Pregoeiro juntamente com a Equipe de Apoio, executará a rotina de credenciamento, conforme exposto 
no item 4. 
9.2.1 Depois de verificadas as credenciais, será declarada aberta a sessão e o Pregoeiro solicitará e receberá, em 
envelopes distintos, a proposta e os documentos exigidos para habilitação, devidamente lacrados e identificados. 
9.3 Havendo remessa via postal dos envelopes, a licitante não credenciada pessoalmente, não poderá participar da 
fase de lances, permanecendo com sua proposta escrita. 
9.4 Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo proposta e documentos de habilitação fora do prazo 
estabelecido neste Edital. 
9.5 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em que será procedida a 
verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos neste instrumento, com exceção do 
preço, desclassificando as incompatíveis. 
9.6 A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances 
verbais. 
9.7 Serão desclassificadas também as propostas que consignarem preços simbólicos, irrisórios, de valor zero, 
manifestamente inexequíveis ou excessivos e financeiramente incompatíveis com o objeto da licitação. 
9.8 Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o atendimento da proposta, que não 
venhas causar prejuízo à Administração e nem firam os direitos dos demais licitantes. 
9.9 Verificada a conformidade das propostas, o Pregoeiro classificará preliminarmente o autor da proposta de menor 
preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento) relativamente à de menor preço. 
9.10 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no item 
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores 
participem dos lances verbais quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
9.11 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da 
ordem de oferta dos preços. 

https://certeproc1g.tjsc.jus.br/
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
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9.12 Em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 
9.13 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances 
verbais a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
9.14 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.  
9.15 A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da 
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado para efeitos de ordenação das propostas. 
9.16 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem 
seu desinteresse em apresentar novos lances. 
9.17 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e 
o valor estimado para a contratação. 
9.18 Quanto as propostas ou lances efetuados por MEI (Micro Empreendedor Individual), ficam estes 
licitantes cientes  que será considerado o acréscimos do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
proposto a título de contribuição patronal à Seguridade Social, para fins de julgamento das propostas mais 
vantajosas e condições de contratação pela Administração, nos termos do disposto sobre  o assunto na 
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil - RFB, IN 971 de 2009 e suas alterações 
posteriores, combinado com o preceituado na Instrução Normativa da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia SEGES/ME 116 de 21/12/2021. 
9.19 Sendo aceitável a proposta mais vantajosa, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação 
do licitante que a tiver formulado para confirmação das suas condições de habilitação. 
9.20 Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 
9.21 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do proponente, na ordem de classificação e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor. 
9.22 O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
9.23 Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme 
estabelecido no item 8 e subitens deste Edital. 
9.24 A data a ser considerada para a análise das condições de habilitação, na hipótese de haver outras sessões, 
será aquela estipulada para o recebimento dos envelopes, devendo, contudo, serem sanadas, anteriormente à 
contratação, quaisquer irregularidades a elas referentes e que se apresentarem após aquela data. 
9.25 Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada contendo, sem prejuízo de outros dados, o 
registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da 
análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 
9.26 O Pregoeiro poderá a qualquer momento da sessão, quando julgar necessário, definir parâmetros ou 
porcentagens sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos, estabelecer tempo para o oferecimento dos 
lances verbais, bem como permitir a comunicação dos representantes dos licitantes com terceiros não presentes à 
sessão através de aparelhos de telefone celular e outros. 
9.27 Não serão aceitas cópias de documentos obtidos por meio de aparelho fac-símile (FAX) nem cópias de 
documentos ilegíveis em nenhuma das fases do certame. 
 
10. DA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
10.1. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
10.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço. 
10.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
b) Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da alínea “a” do 
subitem, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.2 deste 
Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  
10.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que 
se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.2 deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se 
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identifique àquela que, primeiro, poderá apresentar melhor oferta.  
10.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “a” do subitem 10.3, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
10.6. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.  
10.7. O disposto no subitem 10.3 e suas alíneas somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Nesse caso o desempate entre duas ou mais 
propostas, e não havendo lances, será efetuado mediante sorteio a ser realizado durante a sessão do presente 
Pregão. 
10.8. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 43 da Lei Complementar nº 123/06, 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição.  
10.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado à mesma, o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de 
Certidão Negativa. 
10.10. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.8, implicará na desclassificação 
sumária da licitante e consequentemente a perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
10.11. A empresa que não comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no ato de 
credenciamento, de acordo com o disposto nos subitens 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital, não terá direito aos benefícios 
concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006. 
 
11. DO DIREITO DE PETIÇÃO 
11.1 A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pelo representante legal do licitante, deverá ser feita 
imediata e motivadamente após o anúncio, pelo Pregoeiro, da empresa vencedora ou após a decisão contra a qual 
recorre, com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 
dias para apresentar razões de recurso, facultando-se aos demais licitantes a oportunidade de apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso.  
11.3. O acolhimento de recurso, ou a reconsideração do Pregoeiro, importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
11.4. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 
adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 
 
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÃO 
12.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento dos serviços no Registro de Preços a serem firmadas entre o 
Município e o fornecedor serão formalizadas através da Ata de Registro de Preços, sendo que o prazo de validade 
será de 12 (doze) meses oficiais, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. 
12.2 – O fornecedor classificado em 1º (primeiro) lugar nos preços registrados será convocado a firmar a Ata de 
Registro de Preços no prazo de 03 (três) dias úteis após a homologação, devendo o proponente manter-se nas 
mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal. 
12.3 - Caso a Ata de Registro de Preços ou o documento respectivo, por qualquer motivo, não venha a ser 
assinada, a licitante subsequente, na ordem de classificação, será notificada para nova Sessão Pública, na qual o 
pregoeiro examinará a sua proposta e qualificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 
Edital, podendo o pregoeiro negociar diretamente com o proponente. 
12.4 - Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar a Ata de Registro de 
Preços, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação. 
12.5 - Observados os critérios e condições estabelecidos neste Edital, o Município poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o 
primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, 
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observada as condições do Edital e o preço registrado. 
12.6 - A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, assegurada o direito 
de preferência ao Detentor da Ata, em igualdade de condições. 
12.7 - As empresas licitantes classificadas no Registro de Preços deverão atender o contratado constante na Nota 
de Empenho, independente do valor. 
                
13. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

13.1 Cabe ao Município: 
I -  Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório, da Ata de Registro de Preços e 
do Contrato a ser firmado; 
II -  Designar funcionário visando à fiscalização da execução do Contrato; 
III -  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o item 16 deste Edital; 
IV -  Emitir Autorização de Fornecimento para a liberação dos serviços solicitados; 
V-     Indicar os locais onde os serviços serão prestados.  
VI-  Analisar e atestar os documentos de cobrança apresentados pela Contratada, pelos serviços efetivamente 
prestados. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão devolvidos à Contratada para as 
devidas correções. A nova contagem dos prazos para análise, atesto e pagamento recomeçará quando da  
reapresentação dos documentos devidamente corrigidos.  
 
13.2 Cabe à Proponente Vencedora: 
I - Prestar os serviços objeto deste Edital de acordo com as especificações exigidas, quando e na forma, locais, 
prazos e preços estipulados na sua proposta e na Autorização de Fornecimento. 
II - Arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou 
comerciais. 
III - Iniciar a execução dos serviços no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da autorização de 
fornecimento.  
IV - Fornecer e utilizar, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, mão-de-obra devidamente habilitada e treinada, 
para execução dos serviços contratados, atendidas sempre e regularmente todas as exigências legais pertinentes, 
como ônus trabalhistas, encargos sociais, tributos, indenizações e seguro contra acidentes.  
V- Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança 
da Contratante.  
VI - Relatar à Fiscalização do Contrato toda e qualquer irregularidade ou situação, inclusive de ordem funcional, 
constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para execução, ou de 
providências por parte da Contratante.  
VII - Atender prontamente quaisquer exigências da Administração ou da Fiscalização do Contrato, inerentes ao 
objeto da presente Ata de Registro de Preços.  
VIII - Cumprir rigorosamente o estabelecido no Edital e na Ata de Registro de Preços.  
IX - Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.  
X - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do presente 
Contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado.  
 
14.  DA RESCISÃO DO CONTRATO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR. 
14.1. O contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 
8.666/93; 
b) Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não 
cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público; 
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
14.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao 
CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou 
extrajudicial; 
14.3. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que 
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seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 
80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização. 
14.4. O registro de preços do fornecedor poderá ser cancelado, nos seguintes casos: 
a) Pelo Município no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação: quando o fornecedor 
deixar de firmar a Ata decorrente do Registro de Preços, sem justificar ou não cumprir as exigências do Edital que 
deu origem aos preços registrados;  
b) Por razões de interesse público, fundamentado;  
c) Quando o fornecedor não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese dos preços registrados se 
apresentarem superiores aos praticados no mercado;  
d) Quando o fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pelo Município sem justificativa aceitável; quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato 
decorrente do Registro de Preços por um dos motivos constantes no artigo 78, da Lei 8666/93 e alterações 
posteriores, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
e) Pelos fornecedores, mediante solicitação por escrito acompanhada de comprovação na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação para fornecimento. 
14.4.1. A solicitação do cancelamento do preço registrado deverá ser formulada por escrito a Diretoria de Licitações 
e Contratos, facultado ao Município a aplicação das sanções previstas neste Edital, caso não aceita às razões do 
pedido. 
14.4.2. A solicitação do cancelamento do registro do(s) preço(s) não o desobriga do fornecimento dos serviços até a 
decisão final do órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, a qual deverá ser protocolada em 30 (trinta) 
dias. 
14.4.3. O cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos será feito por notificação e formalização por 
despacho da autoridade competente. 
14.4.4. No caso de ser ignorado, inacessível o lugar do fornecedor, a notificação será feita por publicação na 
imprensa oficial do município, transcorrendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para defesa prévia a contar do dia 
seguinte ao da publicação. Não havendo manifestação do notificado neste prazo, o registro de preços será 
cancelado. 
 
15. DAS SANÇÕES 
15.1 Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas 
Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93. 
15.2 Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Pregão, o Município de Lebon 
Régis, poderá aplicar à empresa vencedora, as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta; 
c) suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS-SC pelo prazo de até 5 anos; 
15.2 Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não assinar o Contrato, recusar-se a aceitar ou retirar a Autorização de Fornecimento ou documento 
equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto da presente licitação, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade. 
15.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro do Município e, no caso 
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
no Edital e no contrato e das demais cominações legais. 
15.4 Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que antes, este tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa imposta. 
 
16. DO PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL, DO REAJUSTE E DA REVISÃO 
16.1 O pagamento será realizado de acordo com o serviço efetivamente executado, em até 10 (dez) dias após a 
apresentação da nota fiscal, atestada por servidor competente. 
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16.1.1 A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Lebon Régis com indicação do CNPJ 
específico, nº 83.074.310.0001-88, e deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o número da conta 
bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. 
16.2 Não serão efetuados em hipótese alguma, pagamentos por meio de boletos bancários ou em espécie. 
16.3 A nota fiscal deverá obedecer a legislação vigente á época de sua emissão, inclusive quanto à sua forma 
eletrônica. 
16.4 A PREFEITURA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, 
encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos deste PREGÃO 
PRESENCIAL. 
16.5 Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária. 
16.6 A CONTRATADA deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e FGTS atualizadas, 
podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via internet. 
16.7 Os preços não serão reajustados no decorrer do contrato. 
16.8 Os preços poderão ser revisados quando houver alterações dos valores dos serviços, devidamente 
comprovadas, nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pela 
CONTRATADA, de forma clara, por intermédio de planilhas de custo e composição do novo preço.  
16.8.1 A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido de revisão será divulgada em até 15 (quinze) dias. 
Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de 
revisão de preços. 
16.8.2 A empresa deverá enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço 
eletrônico: compras@lebonregis.sc.gov.br 

 17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
17.1 Servirão de cobertura às contratações oriundas da Ata de Registro de Preços os recursos orçamentários do 
exercício vigente no momento da contratação, que serão lançados quando da emissão da Autorização de 
Fornecimento e empenhamento da despesa. 
17.2 Os recursos orçamentários provenientes de outros Municípios; do Estado; Distrito Federal; União e/ou 
entidades públicas ou privadas nacionais e estrangeiras; de outro país, ou ainda de organismos internacionais, 
repassados ao Município de Lebon Régis a título de convênio, ajustes, doações e outros instrumentos equivalentes, 
recepcionados por dotações orçamentárias deste Município, podem servir de cobertura às despesas com 
contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços. 
 
18. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
18.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 
este Edital, desde que encaminhada com antecedência de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas. 
18.2 Quando acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização deste Pregão. 
18.3 A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar deste processo licitatório, caso a 
decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes 
proposta e documentação. 
18.4 As medidas referidas no subitem 18.1 poderão ser formalizadas por meio de requerimento, devidamente 
protocolado no endereço e horário constante do subitem 1.3, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou 
irregularidades que entendem viciarem o mesmo.  
18.5 As razões da impugnação somente serão recebidas mediante protocolo, ressaltando que não serão aceitas 
impugnações por meio eletrônico (e-mail, fax) 
18.6  A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pelo Pregoeiro, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, contadas da data do recebimento da petição, por parte da autoridade referida, sobre a 
impugnação imposta, que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO e 
divulgada no Diário Oficial dos Municípios (DOM). 
 
19. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO 
19.1 A critério da Prefeitura Municipal de Lebon Régis-SC, este pregão poderá: 
a) ser anulado, de ofício ou por provocação de terceiros, por ilegalidade, mediante justificativa escrita e devidamente 

mailto:compras@lebonregis.sc.gov.br
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fundamentada;  
b) ser revogado, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;  
c) ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por conveniência exclusiva da 
Prefeitura Municipal de Lebon Régis-SC. 
19.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste pregão: 
a) a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do art. 59 da lei n.o 8.666/93; 
b) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
20. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇAO 
20.1 Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do pregão com o registro dos licitantes credenciados, das 
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, dos preços ofertados, inclusive na fase de 
lances verbais e da análise dos documentos de habilitação e dos recursos interpostos além de outros registros 
pertinentes. 
20.2 A homologação da licitação e adjudicação são de competência do Prefeito Municipal. 
 
21. DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1. A licitação não implica proposta de contrato por parte do MUNICÍPIO. Até a assinatura do Contrato poderá o 
licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, se o Secretário de Administração e Finanças do MUNICÍPIO tiver conhecimento de qualquer fato 
ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone a sua idoneidade 
ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
 
22. DO FORO 
22.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Lebon Régis/SC, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Lebon Régis, 14 de setembro de 2022. 

 
______________________________ 
DOUGLAS FERNANDO DE MELLO 
Prefeito Municipal 

Após análise do conteúdo do presente edital, verificou-se 
que este cumpre os requisitos exigidos pelas Leis n. 10.520/2002 e n. 
8.666/1993, razão pela qual opino pelo prosseguimento do 
procedimento licitatório em _____/_____/2022.  
   
 
 

_____________________________ 
Fernando Padilha Kuhnen 

Procurador do Município 
OAB/SC 24.879 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022  

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1. OBJETO: Elaboração de Ata de Registro de Preços para contratação futura e eventual de empresa especializada 
em serviços de mão de obra, para realização de reparos, conforme descritivo do Anexo I - Termo de Referência. 
1.1. Estão inclusos nos preços cotados todas as despesas e encargos que incidam sobre a prestação dos serviços; 
2. DESCRIÇÃO: 

Item Material/Serviço Unid. 

medida 

Qtd 

licitada 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

1 25467 - PEDREIRO SINAPI-I 4750 

Conforme termo de referência. 

HORA 1.440  21,61  31.118,40 

2 25468 - AUXILIAR DE PEDREIRO SINAPI-I 

6127 Conforme termo de referência 

HORA 960  14,37  13.795,20 

3 25469 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 

SINAPI-I 6121  Conforme termo de 

referência 

HORA 1.440  15,40  22.176,00 

4 25470 - ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO SINAPI-I 2696 

HORA 640  21,26  13.606,40 

5 25471 - AJUDANTE DE ELETRICISTA 

SINAPI-I 247 Conforme termo de 

referência 

HORA 960  20,19  19.382,40 

6 25472 - ELETRICISTA SINAPI-I 2436 

Conforme termo de referência 

HORA 960  27,63  26.524,80 

7 25473 - AJUDANTE DE PINTOR SINAPI-I 

34466 Conforme termo de referência 

HORA 4.800  15,08  72.384,00 

8 25639 - PINTOR SINAPI-I 4783 Conforme 

termo de referência 

HORA 4.800  20,66  99.168,00 

9 25640 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 

SINAPI-I 1214 Conforme termo de 

referência 

HORA 1.440  21,06  30.326,40 

10 25641 - ASSENTADOR DE TUBOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

88246 Conforme termo de referência 

HORA 960  21,62  20.755,20 

11 24819 -  SERVIÇO DE CONSERTO DE 

CALÇAMENTO Com pedra irregular das 

vias públicas do Município (Prefeitura 

cede somente a pedra irregular e 

paralelepipido e para retirada na 

Secretaria de infra estrtutura onde estão 

armazenadas). 

M² 2.500  47,21  

118.025,00 
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12 24820 - SERVIÇOS DE REPARO DE BOCA 

DE LOBO DE CONCRETO 

UN 120  185,22  22.226,40 

13 24821 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE BOCA DE 

LOBO 

UN 250  139,85  34.962,50 

14 24822 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 

CAIXA COLETORA Tamanho 30 cm x 30 cm 

(boca de lobo) em alvenaria de tijolos 

maciços assentados e revestidos com 

argamassa de cimento e eareia traço 1:3, 

sobre lastro de concreto no fundo com 10 

cm. (Somente mão de obra, material será 

cedido pela prefeitura). 

UN 20  204,51  4.090,20 

15 24823 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 

CAIXA COLETORA Em tamanho 40 cm x 

40cm (boca de lobo), em alvenaria de 

tijolos maciços assentados e revestidos 

com argamassa de cimento e areia traço 

1:3, sobre lastro de concreto no fundo 

com 10 cm. (Somente mão de obra, 

material será cedido pela prefeitura). 

UN 80  241,58  19.326,40 

16 24824 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 

CAIXA COLETORA  Em tamanho 60 cm x 

60 cm (boca de lobo) em alvenaria de 

tijolos maciços assentados e revestidos 

com argamassa de cimento e areia traço 

1:3, sobre lastro de concreto no fundo 

com 10cm. (Somente mão de obra, 

material será cedido pela prefeitura). 

UN 30  338,21  10.146,30 

17 24827 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 

CAIXA COLETORA Em tamanho 80 cm x 80 

cm (boca de lobo) em alvenaria de tijolos 

maciços assentados e revestidos com 

argamassa de cimento e areia traço 1:3, 

sobre lastro de concreto no fundo com 10 

cm. (Somente mão de obra, material será 

cedido pela prefeitura). 

UN 10  410,53  4.105,30 

18 24828 - GRADE DE FERRO PARA BOCA DE 

LOBO Tamanho 30 x 30 x 05 cm, com 

cantoneiras de 1 ½ x 3/16 e ferro chato de 

1 ¼ 3/8 (Material e Serviço será cedido 

pela empresa contratada). 

UN 30  371,48  11.144,40 

19 24829 - GRADE DE FERRO PARA BOCA DE 

LOBO Tamanho 40 x 40 x 05 cm, com 

UN 100  437,85  43.785,00 
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cantoneiras de 1½ x 3/16 e ferro chato de 

1 ¼ x 3/8 (material e serviço será cedido 

pela empresa contratada). 

20 24830 - GRADE DE FERO PARA BOCA DE 

LOBO Tamanho 60 x 60 x 05cm, com 

cantoneiras de 1½ x 3/16 e ferro chato de 

1 ¼ x 3/8 (material e serviço será cedido 

pela contratada). 

UN 40  549,61  21.984,40 

21 24831 - GRADE DE FERRO PARA BOCA DE 

LOBO  tamanho 80 x 80 x 05 cm, com 

cantoneiras de 1½ x 3/16 e ferro chato de 

1¼ x 3/8 (material e serviço será cedido 

pela empresa contratada). 

UN 20  667,00  13.340,00 

Total Geral  

652.372,70 

 
 
2.1. Descrição do serviço de Pedreiro (SINAPI-4750)  
Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de construção civil, guiando-se por desenhos, 
esquemas e especificações, e utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar, ou 
reparar prédios e obras similares. Executar demolições de alvenarias e peças estruturais, bem como retirar o 
entulho proveniente dessa demolição, abrir e reaterrar valas, cortar alvenaria e piso, limpar a obra. Efetuar a 
remoção do entulho da obra. Dosar e executar a mistura de cimento, areia, pedra e água, para obter argamassas. 
Executar pequenas alvenarias/revestimentos, contra pisos, passeios e fixa batentes de madeira com argamassa 
(após a instalação do batente no local pelo carpinteiro). Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. Executar outras tarefas 
correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 
 
2.2 Descrição dos Serviços de Auxiliar de Pedreiro (SINAPI-6127)  
Executar tarefas manuais simples na construção civil para auxiliar na edificação e reforma de construção civil. 
Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servindo-se das próprias mãos ou utilizando carrinho de mão 
e/ou ferramentas manuais, possibilitando a utilização ou remoção daqueles materiais. Escavar valas e fossas, abrir 
pisos e paredes, extraindo terras, rebocos, massas, permitindo a execução de fundações, o assentamento de 
canalizações ou tubulações para água ou rede elétrica, ou a execução de obras similares. Misturar cimento, areia, 
água, brita e outros materiais, através de processos manuais ou mecânicos, obtendo concreto ou argamassa. 
Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo 
com instruções. Auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução de 
suas tarefas. Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços. Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
2.3 Descrição dos Serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (SINAPI-6121)  
Manter os ambientes da unidade limpo, assim como coletar o lixo comum e reciclável. Lavar e guardar os materiais 
utilizados, realizar a entrega de alimentos, quando necessário, entre outras atividades. Misturar cimento, areia, 
água, brita e outros materiais, através de processos manuais ou mecânicos, obtendo concreto ou argamassa. 
Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo 
com instruções. Auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução de 
suas tarefas. Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços. Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
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2.4 Descrição do Serviço de Encanador ou Bombeiro Hidráulico. (SINAPI-2696)  
Monta, instala e conserva sistemas de tubulações de material metálico e não metálico de alta e baixa pressão para 
condução de ar, água, gás, vapor, esgoto, e outros fluídos em edifícios novas ou reforma. Operacionalizar projetos 
de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionam tubulações; especificar, quantificar e inspecionar 
materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações. O encanador é um 
profissional da construção civil cujo trabalho é instalar e prover a manutenção de sistemas hidráulicos (água e 
esgoto) de residências e estabelecimentos públicos. Estão presentes no cotidiano do encanador os serviços 
referentes a manejo de encanamentos, tubulações, caixas d'água, torneiras, vasos sanitários, caixas de esgoto, 
ralos, reservatórios, pias, tanques e outros. 
 
2.5 Descrição dos serviços de Ajudante de Eletricista (SINAPI-247)  
Auxiliar na montagem de instalações elétricas de residências e estabelecimento pública e outros estabelecimentos. 
Auxiliar na instalação e manutenção de redes elétricas. 
 
2.6 Descrição dos serviços de Eletricista (SINAPI-2436)  
Realiza manutenção preventiva e corretiva, instalação de quadros de distribuição de força e analisa consumo de 
energia, ligação e desligamento de aparelhos elétricos e eletrônicos. Identifica defeitos elétricos para reparar ou 
substituir componentes, ajustando peças e simulando o funcionamento dos equipamentos. É o profissional que 
executa instalações, vistorias e reparos relacionados a qualquer sistema elétrico. O profissional cuida de instalações 
residenciais e prediais. 
 
2.7 Descrição dos serviços de Ajudante de Pintor (SINAPI-34466)  
Prepara as superfícies a serem pintadas e calcula quantidade de materiais para pintura. Usa equipamentos como 
lixadeiras e acessórios para isolamentos. Mantém a organização e limpeza do local de trabalho. Inclusive reparos 
em alvenaria, tratamento de superfícies para pinturas, limpeza de calhas e lajes. Executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade ou a critério de seu superior. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. 
 
2.8 Descrição dos serviços de Pintor (SINAPI-4783) Execução dos serviços e ou reparos de pintura em fachadas 
ou ambientes internos, lixamento, pequenos e ou grandes áreas de reparo, executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade ou a critério de seu superior. Pinturas em geral com aplicadas de várias formas e com vários 
tipos de tintas (esmalte, acrílica, PVA, látex, Resina ou Verniz, Massa Acrílica ou PVA Tintas Epóxi, Tinta anti-
ferrugem, Aplicação de Texturas, Grafiatos, etc.). Normalmente são aplicados de 2 a 3 de mãos de tinta para 
cobertura e acabamento da superfície. Inclusive reparos em alvenaria, tratamento de superfícies para pinturas, 
limpeza de calhas e lajes. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem 
como do local de trabalho. 
 
2.9 Descrição dos serviços de Carpinteiro (SINAPI-1214) 
Efetuar trabalhos gerais de carpintaria, cortando e armando, instalando e reparando peças de madeira para 
confeccionar conjuntos ou peças de edificações, obras e cenários ou efetuar a manutenção das mesmas. Instalar e 
ajustar esquadrias de madeira e outras peças tais como: janelas, portas, telhados, escadas, rodapés, divisórias, 
forros e outros.  
 
2.10 Descrição dos Serviços de Assentamento de Tubos (SINAPI-88246) 
Efetuar trabalhos gerais de assentamento de tubos de concreto de vários diâmetros para a rede de drenagem, 
conforme necessidade da secretaria de obras. O fundo da escavação será regularizado e limpo com auxílio de 
maquinas, independente do equipamento utilizado o trecho final da escavação e o fundo de vala serão regularizados 
manualmente. As manilhas serão assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; sobre o 
lastro de areia. Para assentamento de Tubos de Concreto o município disponibilizará máquina “retroescavadeira ou 
similar”, para abertura da vala e remoção dos tubos. 
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3. A quantidade prevista no termo de referência, constitui uma mera previsão para o período de 12 meses, sendo 
que somente será solicitado os serviços mediante a necessidade, podendo ser solicitado apenas uma única 
quantidade do item se for necessário. 
3.1 A proponente vencedora da licitação deverá realizar os serviços conforme a necessidade do Órgão Gerenciador 
e dos órgãos participantes, devendo atender aos chamados no prazo máximo de até 02 (dois) dias contados a partir 
da Autorização de Fornecimento; 
2.1.3 A proponente vencedora da licitação deverá, antes da realização dos serviços solicitados, comunicar o(a) 
Secretário(a) da área ou responsável para ele possa acompanhá-lo se assim o desejar. 
2.1.4 O relatório das horas referentes aos serviços prestados deverá ser emitido no término dos serviços, em 2 
(duas) vias, com aceite do Secretário da área, e assinatura do responsável pelo acompanhamento dos serviços, se 
for o caso, devendo ficar uma via para a Secretaria solicitante para controle e conferência quando da emissão de 
nota fiscal. 
2.2 Ficará a cargo da proponente vencedora da licitação as despesas de locomoção e transporte de materiais para 
realização dos serviços; 
2.2.1 O Município fornecerá os materiais de construção que se fizerem necessários para realização dos serviços, 
exceto fermentas que deverá ser de propriedade da contratada. 
2.2.2 Nos serviços que necessitem de reposição de materiais, a licitante vencedora deverá fazer o levantamento da 
necessidade para realização dos serviços e informar a Secretaria solicitante por escrito. Depois da aquisição dos 
materiais o Secretário ou responsável da área solicitante comunicará a proponente vencedora para retomada dos 
trabalhos em até 24 (vinte e quatro) horas; 
2.2.3 As ferramentas, escadas e demais equipamentos correrão por conta da proponente vencedora; 
2.3 A classificação na presente licitação não gera o direito de contratação com o Município, que só as fará quando 
necessárias, mediante critérios de oportunidade e conveniência e nos quantitativos necessários ao serviço público. 
2.4 Caberá à proponente vencedora obedecer ao objeto do presente edital e as disposições legais contratuais, 
prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade exigidos; 
2.5 O termo de contrato, quando das aquisições, poderá ser substituído por Nota de Empenho ou Autorização de 
Fornecimento, nos termos que dispõe o art. 62, da Lei Federal 8666/93. 
2.6 A participação no certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022_RP20  

 
ANEXO II 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

(Recomenda-se que esta proposta seja impressa do programa Pública Cotação On line-PCO, evitando erros 
e divergências) 

 
 
NOME DA EMPRESA: ______________________________________________ 
 
ENDEREÇO: ______________________________________________________ 
 
CIDADE: ________________________________ CEP: ____________________ 
 
ESTADO: __________________ FONE/FAX DA EMPRESA:________________ 
 
FONE/FAX DO REPRESENTANE: _________________CNPJ Nº ____________ 
 
CONTA CORRENTE NO BANCO ___________________ AGÊNCIA: _________ 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento de ........................................................,   objeto da presente 
licitação, modalidade Pregão Presencial n.º ........../..........., acatando todas as estipulações consignadas: 

 

Item Quant. Unid. Especificação Marca Preço 
Unit. 

Preço 
Total 

01   ** deve o proponente especificar o objeto de forma 
clara, descrevendo detalhadamente as 
características técnicas do produto ofertado, 
incluindo especificação, quando for o caso de 
marca, modelo, garantia, procedência e outros 
elementos que de forma inequívoca identifiquem 
e constatem as configurações cotadas. 

   

Valor  total da proposta R$ ________ ( ________________________________). 
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais e comerciais etc. e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação. 
Declaramos que o item  ofertado atende à todas as especificações descritas no edital. 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (no mínimo, 60 - sessenta - dias da data-limite para a 
entrega dos envelopes). 
PRAZO DE ENTREGA: __________________________________________________________ 
   (conforme  edital). 
PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: .................................. 

_____________________________________ 
DATA: 

  
____________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante e Carimbo da Empresa 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022_RP20  

 
ANEXO III 

 
MODELOS 

 
(A) CARTA DE CREDENCIAMENTO: 
  
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º 
_________________ e CPF sob n.º ____________________, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura 
Municipal de Lebon Régis - SC, na modalidade Pregão Presencial n.º ......./............., na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
__________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer  e praticar todos os demais 
atos inerentes ao certame.  
 

Local, _____ de ____________________ de 2022. 
 

___________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Credenciante 

 
 
B) DECLARAÇÃO FIRMANDO O CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 
  
DECLARAMOS sob as penas da lei (art. 299 CP) para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO 
PRESENCIAL n.º .........../............., que esta empresa atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, 
possuindo toda a documentação comprobatória exigida no edital convocatório (artigo 4º, inciso 7º, da Lei nº 
10.520/02). 
 

Local, _____ de ____________________ de 2022. 
 

______________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal 

 
C) DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 
 ........................................................  inscrita no CNPJ n.º ....................., por intermédio de seu representante 
legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade n.º ............................ CPF n.º 
............................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva:  
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ). 
 

Local, _____ de ____________________ de 2022. 
 

______________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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D) DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO 
 
Ref.: Procedimento Licitatório n.º ............... 
Modalidade Pregão Presencial ............ 
 

O signatário da presente, em nome da proponente __________________________, declara concordar com 
os termos da Licitação modalidade Pregão Presencial n.º .........., supramencionado e dos respectivos anexos e 
documentos que, a mesma acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à 
qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral 
possibilidade de executar o(s) fornecimento(s) previsto(s). 

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a 
decisão que venha a ser tomada quanto a adjudicação, objeto do presente edital. 

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 
qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2.º e Artigo 97 da 
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
 

Local, _____ de ____________________ de 2022. 
 

(carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa proponente) 
 
 
 
E) DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
  
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Pregão Presencial n.º ..........., instaurado pelo Município de Lebon Régis, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
 
 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 

Local, _____ de ____________________ de 2022. 
 
(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente) 
 
 
 
F) DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
A empresa.................................situada............., inscrita no CNPJ sob nº...................., DECLARA para os devidos 
fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e 
suas alterações, e que não nos enquadramos em nenhuma das hipóteses previstas no § 4º do art. 3º da Lei 
Complementar  nº 123/2006. 

____________________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante 

Carimbo da Empresa 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022 

 
ANEXO V 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................. 
 
 
Aos ___ dias do mês de _________ do ano de 2022, presentes de um lado MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n. 83.074.310.0001-88, com sede na Rua Artur Barth, n. 300, centro, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal DOUGLAS FERNANDO DE MELLO e de ora diante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, no uso de suas atribuições resolve registrar o(s) preço(s) da empresa: 
__________________________________ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº______, com sede na 
Rua _____________, nº______, na cidade de ____________, Estado de _______, neste ato representada pelo 
Senhor____________, doravante denominada simplesmente de FORNECEDOR para fornecimento do objeto descrito abaixo, 
em conformidade com o processo de licitação na modalidade Pregão Presencial Nº.............. – Registro de Preços Nº ___/2022, 
datado de ___/2022 e homologado em data de ___ de _______ de 20__, na forma e condições estabelecidas nos termos da Lei 
8.666/93 e a alterações subsequentes, Lei 10.520/02 e nas cláusulas seguintes e demais legislações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

2.1 Elaboração de Ata de Registro de Preços para contratação futura e eventual de empresa especializada em 
serviços de mão de obra, para realização de reparos, conforme descritivo do Anexo I - Termo de Referência. 
2.2 A classificação na presente licitação não gera o direito de contratação com o Município, que só as fará quando necessárias, 
mediante critérios de oportunidade e conveniência e nos quantitativos necessários ao serviço público. 
2.3. Caberá à proponente vencedora obedecer ao objeto do presente edital e as disposições legais contratuais, prestando-os 
dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade exigidos; 
2.4. O termo de contrato, quando das aquisições, poderá ser substituído por Nota de Empenho ou Autorização de 
Fornecimento, nos termos que dispõe o art. 62, da Lei Federal 8666/93. 
2.5. A participação no certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL 
1 - Pelos serviços prestados nas formas e condições previstas no edital pelo serviço do objeto, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor de R$ ______________ (em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso), conforme segue: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL 

2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e parafiscais), materiais e produtos e limpeza, todas as despesas com os profissionais contratados para 
execução dos serviços, entrega e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS 
1 - O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta. É vedado qualquer reajustamento 
de preços durante o prazo de validade da ata de registro de preços, antes de ser completado o período de 1 (um) ano, contado 
a partir da data - limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do Edital. 
2 - O beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Comissão de 
Licitações desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos 
fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos. 
3 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o 
preço originalmente constante na proposta e o preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços. 
4 - O pedido de atualização dos preços aos preços praticados no mercado poderá acarretar pesquisa de preços junto aos 
demais fornecedores com preços registrados podendo ocorrer substituição na ordem classificatória de fornecedor devido a 
obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. 
5 - Os pedidos de atualização dos preços, se necessário tal equilíbrio, só serão aceitos com intervalos de periodicidade de 60 
(sessenta) dias entre um e outro eventual pedido de atualização, devendo a solicitação ser protocolada. 
6 - Independentemente do disposto no item 2, a Comissão poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços 
registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa do 
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mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou 
internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação na Imprensa Oficial do Município. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS  
1 - O FORNECEDOR poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 3 (três) 
dias úteis a contar a data de homologação, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pelo Município de Lebon Régis. 
2 - O prazo de validade de registro de preços será de 12 (doze) meses oficiais, contado da assinatura da presente ata. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
1 - O pagamento será realizado de acordo com o serviço efetivamente executado em metros quadrados, conforme medição 
efetuada por servidor designado para esse fim, em até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal, atestada por servidor 
competente. 
2 - Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do 
INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários. 
3 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o 
pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus ao Município. 
4 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, o número de sua 
conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML, 
se for o caso. 
5 - A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Lebon Régis S/C, com indicação do CNPJ específico, nº 
83.074.310.0001-88, e deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o número da conta bancária receptora do 
depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. 
6 - A forma da nota fiscal deverá obedecer a legislação vigente à época da sua emissão. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO 
1 - A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba 
direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às 
licitações e ao Sistema de Registro de Preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 
condições. 
2 - Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não retirar o 
contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, 
independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei 8.666/93. 
3 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o Município poderá comprar de mais de um fornecedor 
registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observada as condições do Edital e o 
preço registrado. 
4 - Os pedidos de fornecimento serão formalizados pela Diretoria de Compras do Município. 
5 - As empresas licitantes classificadas no Registro de Preços deverão atender o Município constante na Nota de Empenho, 
independente do valor, sob pena de penalização. 
6 - O FORNECEDOR deverá manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal durante a vigência 
do presente Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
1 - Servirão de cobertura às contratações oriundas da Ata de Registro de Preços os recursos orçamentários do exercício, que 
serão lançados quando da emissão da Autorização de Fornecimento e empenhamento da despesa. 
2 - Os recursos orçamentários provenientes de outros Municípios; do Estado; Distrito Federal; União e/ou entidades públicas ou 
privadas nacionais e estrangeiras; de outro país, ou ainda de organismos internacionais, repassados ao Município de Lebon 
Régis a título de convênio, ajustes, doações e outros instrumentos equivalentes, recepcionados por dotações orçamentárias 
deste Município, podem servir de cobertura às despesas com contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 
1 - O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta. É vedado qualquer reajustamento 
de preços durante o prazo de validade da ata de registro de preços, antes de ser completado o período de 1 (um) ano, contado 
a partir da data - limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do Edital. 
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2 - O beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Comissão de 
Licitações desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos 
fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos. 
3 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o 
preço originalmente constante na proposta e o preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços. 
4 O pedido de atualização dos preços aos preços praticados no mercado poderá acarretar pesquisa de preços junto aos demais 
fornecedores com preços registrados podendo ocorrer substituição na ordem classificatória de fornecedor devido a 
obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. 
5 - Os pedidos de atualização dos preços, se necessário tal equilíbrio, só serão aceitos com intervalos de periodicidade de 60 
(sessenta) dias entre um e outro eventual pedido de atualização, devendo a solicitação ser protocolada. 
6. Independentemente do disposto no item 2, a Comissão poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços 
registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa do 
mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou 
internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação na Imprensa Oficial do Município. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
§1º Cabe ao Município: 
I - Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório, da ata de registro de preços e do contrato a ser 
firmado; 
II - Designar funcionário visando à fiscalização da execução do Contrato; 
III - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o item 16 deste Edital; 
IV - Emitir Autorização de Fornecimento para a liberação dos serviços solicitados; 
V -     Indicar os locais onde os serviços serão prestados.  
VI-  Analisar e atestar os documentos de cobrança apresentados pela Contratada, pelos serviços efetivamente prestados. Caso 
haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão devolvidos à Contratada para as devidas correções. A nova 
contagem dos prazos para análise, atesto e pagamento recomeçará quando da reapresentação dos documentos devidamente 
corrigidos.  
 
§2º Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
I- Prestar os serviços objeto deste Edital de acordo com as especificações exigidas, quando e na forma, locais, prazos e preços 
estipulados na sua proposta e na Autorização de Fornecimento. 
II- Arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais. 
III - Iniciar a execução dos serviços no prazo de até 2 (dois) dias após o recebimento da autorização de fornecimento.  
IV - Fornecer e utilizar, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, mão-de-obra devidamente habilitada e treinada, para 
execução dos serviços contratados, atendidas sempre e regularmente todas as exigências legais pertinentes, como ônus 
trabalhistas, encargos sociais, tributos, indenizações e seguro contra acidentes.  
V- Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da 
Contratante.  
VI - Relatar à Fiscalização do Contrato toda e qualquer irregularidade ou situação, inclusive de ordem funcional, constatada 
durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para execução, ou de providências por parte da 
Contratante.  
VII- Atender prontamente quaisquer exigências da Administração ou da Fiscalização do Contrato, inerentes ao objeto do 
presente Contrato.  
VIII - Cumprir rigorosamente o estabelecido no Edital e no Contrato.  
IX - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.  
X - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do presente Contrato, 
até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 
Se o CONTRATADO descumprir as condições deste contrato ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis nº 
10.520/2002 e 8.666/93.  Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Pregão, o Município 
de Lebon Régis, poderá aplicar à empresa vencedora, as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por centro) sobre o valor do contrato; 
c) multa diária de 0,5% do valor do contrato, por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo de entrega;  
d) suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS-SC pelo prazo de até 5 anos; 
§1º Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
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assinar o Contrato, recusar-se a aceitar ou retirar a Autorização de Fornecimento ou documento equivalente, deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto da presente licitação, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
§2º As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro do Município e, no caso de 
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 
§3° Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que antes, este tenha pago ou lhe seja relevada a 
multa imposta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
a) Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93; 
b) Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo 
indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público; 
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
§1º O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE 
o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 
§2º Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja 
administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 
8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
O contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93; 
b) Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo 
indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público; 
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o 
direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 
Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja 
administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 
8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização. 
O registro de preços do fornecedor poderá ser cancelado, nos seguintes casos: 
a) Pelo Município no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação: quando o fornecedor deixar de firmar 
a Ata decorrente do Registro de Preços, sem justificar ou não cumprir as exigências do Edital que deu origem aos preços 
registrados;  
b) Por razões de interesse público, fundamentado;  
c) Quando o fornecedor não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese dos preços registrados se apresentarem 
superiores aos praticados no mercado;  
d) Quando o fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo 
Município sem justificativa aceitável; quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do 
Registro de Preços por um dos motivos constantes no artigo 78, da Lei 8666/93 e alterações posteriores, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa; 
e) Pelos fornecedores, mediante solicitação por escrito acompanhada de comprovação na ocorrência de caso fortuito ou de 
força maior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação para fornecimento. 
f) A solicitação do cancelamento do preço registrado deverá ser formulada por escrito a Diretoria de Licitações e Contratos, 
facultado ao Município a aplicação das sanções previstas neste Edital, caso não aceita às razões do pedido 
g) A solicitação do cancelamento do registro do(s) preço(s) não o desobriga do fornecimento dos serviços até a decisão final do 
órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, a qual deverá ser protocolada em 30 (trinta) dias. 
h) O cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos será feito por notificação e formalização por despacho da 
autoridade competente. 
i) No caso de ser ignorado, inacessível o lugar do fornecedor, a notificação será feita por publicação na imprensa oficial do 
município, transcorrendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para defesa prévia a contar do dia seguinte ao da publicação. Não 
havendo manifestação do notificado neste prazo, o registro de preços será cancelado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICADA 
1. O presente Instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002 e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, 
resolvendo-se com base nessa legislação os casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 
1. O presente Contrato será publicado na Imprensa Oficial do Município do Contratante, conforme dispõe § único do art. 61 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
1. Fica eleito o foro da Comarca de Lebon Régis – SC para dirimir questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº .... para Registro de Preços, a Ata de Lances do presente pregão e a 
proposta da empresa classificada na licitação. 
2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Subsidiariamente, aplicar-
se-ão os princípios gerais do Direito. 
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual, em 2 (duas) vias  iguais e rubricadas 
para todos os fins de direito. 
 
Lebon Régis (SC), .......... de ............................. de 2022. 
 

     CONTRATANTE 
     MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS 
     Douglas Fernando de Mello 
     Prefeito Municipal 

 

CONTRATADO(A) 
EMPRESA 
Nome 
Representante 

 
 
 

       A presente minuta da Ata de Registro de Preços cumpre com as 
exigências da Lei n. 8.666/1993 e Lei n. 10.520/02, razão pela qual a 
aprovo. Em......./......../2022. 

 
 

________________________ 
Fernando Padilha Kuhnen 

Procurador do Município 
OAB/SC 24.879. 

 

Ficam designados para acompanhar e fiscalizar o contrato os seguintes servidores: 
 
NOME:________________________________                      NOME:______________________________ 
CPF:__________________________________                     CPF:________________________________ 


