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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 088/2018 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

 
 
O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Prefeito 
Municipal, comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2018, Processo Administrativo nº 173/2018, visando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO 
PATRIMONIAL, na forma do quadro abaixo. Os envelopes contendo as Propostas de Preços 
e Documentação deverão ser entregues no Departamento de Licitações, localizado no Paço 
Municipal, à Avenida Marechal Costa e Silva, 111, em Pinheiro Preto - SC.  O credenciamento 
será feito até as 08:00 horas do dia 20/07/2018. Abertura da sessão às 08:15 horas do mesmo 
dia. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, consoante condições 
estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 2.785/07 de 24 de janeiro de 2007, Lei nº 8.666/93.   
 

1. DO OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa especializada de prestação de serviços de Levantamento 

Patrimonial, realizando Registro de Inventário Físico Financeiro, Registro Fotográfico de 
Bens e Etiquetamento dos bens Móveis (aproximadamente 5.000 itens) e imóveis 
(aproximadamente 80 itens) de propriedade do município, bem como de seus Fundos, 
Autarquias e Secretarias, para demarcação dos bens.  
 

1.2 O levantamento patrimonial consiste em catalogação, cadastramento, etiquetamento, 
elaboração de registro fotográfico, elaboração de relatórios (inclusive dos inservíveis), de 
todos os bens móveis e imóveis de domínio público, incluindo terrenos, benfeitorias, 
máquinas, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, veículos, equipamentos de 
informática, móveis, utensílios e demais itens pertencentes ao patrimônio do Município, 
devidamente acrescidos suas respetivas depreciações e avaliações atualizadas. 

 
1.3 Localizar, identificar e conferir, catalogar e digitar todos os bens após sua conferência nos 

departamentos em que estão locados, bem como lançar no sistema atual da Prefeitura; 
 

1.4 Conferir todos os bens existentes e relacionar os bens inservíveis para serem baixadas do 
patrimônio. 

 
1.5 O levantamento físico deverá ser realizado por técnicos da empresa contrata, sempre acompanhado 

de um funcionário devidamente designado pela administração   para a finalidade de mostrar os locais 
onde estão localizados os bens pertencentes ao município.  

 

 
2 - DO CREDENCIAMENTO 
 
2.1 – Na data, hora e local designado para início do credenciamento, o representante da 
empresa licitante deverá apresentar, o pregoeiro, documento que comprove a existência dos 
necessários poderes para representar a empresa, formular propostas verbais e praticar todos 
os atos inerentes ao certame, acompanhado de sua Cédula de Identidade ou documento 
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equivalente, para conferência dos dados com aqueles informados no documento de 
credenciamento.  
 
2.2 - A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada FORA DOS 
ENVELOPES proposta e documentação, em 01(uma) via, original ou cópia autenticada 
por tabelião. 
 
2.3 – O credenciamento do representante da licitante deverá ser efetuado da seguinte forma: 
 
A) No caso de o representante ser sócio-gerente ou diretor da empresa, o mesmo deverá 
apresentar o Ato Constitutivo, Contrato Social ou Estatuto da mesma, NO QUAL ESTEJAM 
EXPRESSOS SEUS PODERES PARA EXERCER DIREITOS E ASSUMIR OBRIGAÇÕES 
EM NOME DA PREGOANTE.  
 
b) Caso o representante não seja sócio ou diretor, o seu credenciamento far-se-á através de 
instrumento público ou particular de procuração, ou termo de credenciamento (conforme 
modelo constante do Anexo II), sendo que deverá ser assinado pelo (s) representante (s) legal 
(is) da empresa, cuja comprovação far-se-á através da apresentação, antes da abertura 
dos envelopes propostas, do ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social. 
 
 
3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
 
3.1 – A proposta e os documentos exigidos deverão ser apresentados no dia e horário 
designados para abertura da sessão, sendo que os envelopes que não forem apresentados 
pessoalmente ou por representante credenciado deverão ser protocolados até a fase do 
credenciamento, em envelopes separados, fechados e lacrados, contendo a identificação 
clara e visível da razão social do proponente, número do Pregão, e com os seguintes dizeres 
externos: 
 
ENVELOPE Nº 01 
PREGÃO Nº 088/2018 
PROPOSTA 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
 
ENVELOPE Nº 02 
PREGÃO Nº 088/2018 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
4 – DA PROPOSTA 
 
4.1 – No envelope nº 01, deverá conter a proposta em 01(uma) via, original, preenchida por 
meio mecânico, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, pelo representante legal da empresa, 
devendo constar as seguintes informações: 
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a) Razão Social da empresa, endereço e nº do CNPJ da proponente; 
 
b) Valor total da proposta de cada item, discriminando seu valor unitário, em moeda corrente 
nacional, sendo admitidas apenas 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA, onde 
estejam incluídas todas as despesas com impostos e encargos sociais. 
 
4.2 - Caso os proponentes apresentem valores com 03 (três) ou mais casas decimais 
após a vírgula, a Pregoeira considerará apenas as 02 (duas) primeiras. 
 
4.3 - Será desclassificada a proposta que não estiver em conformidade com as diretrizes e 
especificações prescritas neste Edital, ou cujos preços sejam inexequíveis ou excessivos, bem 
como, o material não ter sido aprovado pela comissão. 
 
4.4 – A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da 
sessão de abertura dos envelopes propostas. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á o dia de vencimento. 
 
5 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO 
 
Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 
a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução 
ou em liquidação; 
b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, 
ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 
c) Que estejam reunidas em consórcio, ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias 
entre si qualquer que seja sua forma de constituição. 
d) Estrangeiras que não funcionem no País. 
 
5.1 – DA HABILITAÇÃO 
 
A documentação deverá ser apresentada no ENVELOPE nº 02, em 01(uma) via, original ou 
cópia autenticada por Tabelião, devendo constar os seguintes documentos de habilitação: 
 
5.2 – Habilitação Jurídica: 
 

5.2.1 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus atuais 
administradores, ou; 
 
5.2.2 – Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 
 
5.2.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício, ou; 
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5.2.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
5.2.5 – Declaração de que a licitante cumpre o disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da 
Constituição Federal de 1988 (não emprega menores de idade), assinada pelo 
representante legal da empresa, conforme modelo do Anexo III. 
 
5.2.6 – Declaração de que não pesa contra si declaração de inidoneidade nos termos 
do artigo 87, inciso V e artigo 88, inciso III da Lei nº 8.666/93, assinada pelo 
representante legal da empresa, conforme modelo do Anexo VI. 
 
5.2.7 - Declaração Negativa de Impedimentos para participar de Processo Licitatório, 
conforme o disposto no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, assinada 
pelo representante legal da empresa, conforme modelo do Anexo V. 

 
5.3 – Habilitação Fiscal e Trabalhista 
 

5.3.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
5.3.2 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União; 
 
5.3.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio do proponente; 
 
5.3.4 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio do proponente; 
 
5.3.5 – Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 
 
5.3.6 – Prova de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em 
vigor (caso esta não esteja abrangida na Certidão de Débitos Relativos aos tributos e 
à Dívida Ativa da União); 
 
5.3.7 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, disponibilizada no site do 
Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.gov.br/certidão). 

 
5.4 – Qualificação Econômico-Financeira: 
 

Certidão Negativa de Falência e Concordata, em vigor, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica. 
 

5.5 – Qualificação Técnica: 

5.5.1 – Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas 
as informações para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

5.5.2 – A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica, conforme a 
seguir: 
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a) Comprovação de aptidão para desempenho da atividade e compatível em características 

com o objeto da licitação realizados no Estado de Santa Catarina, através de 
apresentação de Atestado Capacidade Técnica de serviços similares, fornecido por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades 
profissionais competentes.  
 

b) Condição obrigatória que a empresa tenha em seu quadro funcional no mínimo um 
contador inscrito no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) .  

 
 

5.5.3 - Atestado de Visita Técnica será fornecido pela secretária Municipal de 
Administração declarando que a licitante visitou o local dos serviços e tem pleno 
conhecimento de todos os serviços licitados, em papel timbrado da prefeitura de 
Pinheiro Preto, assinado por servidor autorizado, o qual deverá ser inserido no 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO. 

 
5.5.4 - As visitas deverão ser agendadas no setor de licitações através do telefone (49) 
3562-2000 na Prefeitura Municipal, Avenida Marechal Costa e Silva, nº 111, Centro, 
Pinheiro Preto-SC, até o dia 17/07/2018 deverão ser visitados os locais onde 
encontram-se os bens móveis.  
 
 

5.6 – Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou 
cópia reprográfica devidamente autenticada. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua 
autenticidade através de consulta realizada pela Equipe de Apoio. 
 
5.7 – Todos os documentos referentes a HABILITAÇÃO poderão ser entregues em: original, por 
processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada DESDE QUE SEJAM 
EXIBIDOS OS ORIGINAIS PARA AUTENTICAÇÃO POR SERVIDOR DESIGNADO. Não serão 
aceitas cópias de documentos obtidas por meio de fac-símile ou ilegíveis. 
 
5.8 – No caso de apresentação de documentos e/ou certidões que não constarem prazo de 
validade, considerar-se-á o prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir da data de emissão dos 
mesmos. 
 
5.9 – O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do(a) 
Pregoeiro(a) pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o licitante 
retirá-lo, após este período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do mesmo. 
 
5.10 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 43 da Lei 
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, deverão apresentar toda 
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 
 
6 – DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO 

 

http://www.crcsc.org.br/
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6.1 - No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos proponentes e demais 
pessoas presentes ao ato público, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio, executará 
a rotina de credenciamento, conforme exposto no item 02. 
 
6.2 – 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. 
 
6.3 – Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo proposta e os documentos 
de habilitação fora do prazo estabelecido neste Edital. 
 
6.4 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião 
em que será verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento, 
com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis. 
 
6.5 – Verificada a conformidade, a pregoeira 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. 
 
6.6 – No caso de não existir no mínimo três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no item anterior, a pregoeira 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. 
 
6.7 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos preços. 
 
6.8 – 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. 
 
6.9 – 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. 
 
6.10– É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
6.11- 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 
pelo licitante, para efeitos de ordenação das propostas. 
 
6.12 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela pregoeira, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
6.13 – Não havendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço. 
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6.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito, desclassificando as propostas dos licitantes que apresentarem 
preço excessivo, assim considerados aqueles acima do preço de mercado. 
 
6.15 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições de habilitação. 
 
6.16 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
6.17 - 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 e a ele 
adjudicado o objeto do certame; 
 
6.18 - Nas situações previstas nos itens 6.13, 6.14 e 6.17, o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor; 
 
6.19 – Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação 
regular, conforme estabelecido no item 5 deste Edital. 
 
6.20 – A data a ser considerada para análise das condições de habilitação, na hipótese de 
haver outras sessões, será aquela estipulada para o recebimento dos envelopes, devendo, 
contudo, ser sanadas, anteriormente à contratação, quaisquer irregularidades a elas 
referentes, que se apresentarem após aquela data. 
 
6.21 – Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, 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. 
 
6.22 – O uso de telefone celular durante a sessão de lances só será possível com a permissão 
da Pregoeira. 
 
6.23 – Não serão aceitas cópias de documentos obtidos por meio de aparelho fac-símile (FAX) 
e tão-pouco cópias de documentos ilegíveis em nenhuma das fases do certame. 
 
7 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
7.1 - O critério para julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 
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7.2 As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e seu anexo, bem como   as   
que   apresentarem   preços   excessivos   ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis 
com os preços de mercado, serão desclassificadas. 
 
7.3 As questões relativas ao julgamento não previstas neste edital serão resolvidas pela 
Comissão de Licitações. 
 
8 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
8.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos. 
 
8.2 - O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo; 
 
8.3 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação; 
 
 
9- DAS PENALIDADES 
 
9.1 – Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às 
penalidades estabelecidas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93. 
 
9.2 – Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste pregão, 
a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, poderá aplicar à empresa vencedora, as seguintes 
penalidades: 
 
a) Advertência; 
 
b) Multa de 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta. 
 
9.3 – Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, se o licitante, convocado dentro do prazo 
de validade de sua proposta, não celebrar contrato, 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 contrato, 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 5(cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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9.4 - 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. 
 
9.5 - Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que antes tenha 
adimplido a multa imposta. 
 
10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
Órgão Orçamentário: 20 Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 2- Secretaria de Administração e Finanças 
Função: 4- Administração 
Subfunção: 122- Administração Geral 
Programa: 3-  Administração Geral 
Ação: 2.22 Manutenção da Secretaria de Administração e Finança 
Cód. Red. 16 -3.3.90.00.00.00.00.00 

 
11 - Dos Prazos e Vigência. 

a) Início: da assinatura do contrato 

b) Vigência: 31/12/2018 
 
12 – DO PAGAMENTO E REAJUSTE 
 
12.1 – O pagamento será efetuado após ter sido expedido termo de recebimento definitivo, com o 
devido adimplemento contratual, mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal, de acordo com os 
termos do art. 40, inciso XIV, “a”, da Lei 8.666/93. 
 
12.1.1 – A proponente participante deverá manter como condição para pagamento, durante toda a 
execução da ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
12.1.2 – Como condição para pagamento deverão ser apresentadas juntamente com a nota 
fiscal/fatura, todas as certidões constantes da habilitação, item 06 deste edital, dentro do prazo 
de validade, nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei de Licitações. 
 
12.1.3 - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “recebimento definitivo” pelo 
servidor competente na nota fiscal apresentada. 
 
12.1.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que 
a proponente vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
contratante. 
 
12.1.5 - Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
contratante. 
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12.1.6 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto 
à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
 
12.1.7 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à proponente vencedora 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
12.1.8 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão da ata de registro de preços, caso o fornecedor não regularize sua situação. 
 
12.2 – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida de acordo com os valores unitários e totais. 

 
12.3 – As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome do Município de Pinheiro Preto com 
indicação do CNPJ específico sob nº 82.827.148/0001-69. 
 
12.3.1 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome do Fundo Municipal de Saúde de 
Pinheiro Preto com indicação do CNPJ específico sob nº 10.642.703/0001-77. 
 
12.3.2 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome do Fundo Municipal de Assistência 
Social de Pinheiro Preto com indicação do CNPJ específico sob nº CNPJ: 15.635.811/0001-
36. 
 
12.4 – O arquivo xml das notas fiscais eletrônicas deverá ser encaminhado obrigatoriamente 
no seguinte e-mail: notas@pinheiropreto.sc.gov.br  para seu devido pagamento. 
 
12.5 – Os pagamentos far-se-ão através de crédito em conta corrente bancária da licitante 
vencedora, a partir da data final do período de adimplemento a que se referir. 
 
12.6 Fica vedado reajuste de preços. 
 
13 – DO CONTRATO 
 
13.1 O contrato será regulado pelas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/1993, e Decreto Municipal 
nº 2.785/07 de 24 de janeiro de 2007, bem como pelas normas deste edital. 
 
13.2 - Como condição para celebração do contrato, o proponente vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação; 
 
13.3 - Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura 
do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar 
o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
13.4 As despesas com o material utilizado (etiquetas, cola, rebites, canetões, fita adesiva, furadeira) é por conta 

da contratada.  
 

mailto:notas@pinheiropreto.sc.gov.br
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14 – DA RESCISÃO 
 
14.1 O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8666/93. 
 
14.2 – Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 
8.666/93, sujeita-se à empresa contratada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor do contrato. 
 
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou 
elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO. 
 
15.2 – O objeto deste pregão poderá sofrer acréscimo ou supressões, em conformidade com 
o art. 65 da lei nº 8.666/1993. 
 
15.3 – Após a declaração de vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes 
quanto à intenção de interposição de recurso, a pregoeira adjudicará os objetos licitados, cujo 
ato será submetido à homologação da autoridade superiora. 
 
16.4 – No caso de interposição de recurso (s), depois de proferida a decisão quanto ao(s) 
mesmo(s), será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal para adjudicação e 
homologação. 
 
15.5 – A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
 
15.6 – É fundamental a presença do licitante ou de se representante, para o exercício dos 
direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer. 
 
15.7 – Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos termos deste Edital, serão 
atendidos pessoalmente, no período das 08:00 hs às 11:30 hs, e das 13:30 hs às 17:30 hs, 
no Departamento de Licitações do Município, sito na Prefeitura Municipal, na Avenida 
Marechal Arthur Costa e Silva, 111, na cidade de Pinheiro Preto-SC, ou pelo fone (49) 3562 
2000, no mesmo horário. 
 
15.8 – Fazem parte do presente Edital: 
 
Anexo I – Termo de referência; 
Anexo II – Modelo de Credenciamento; 
Anexo III – Declaração menores; 
Anexo IV – Formulário Proposta Comercial - Cotação de Preços. 
Anexo V – Declaração de Fatos impeditivos. 
Anexo VI – Declaração de Idoneidade. 
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Anexo VII – Declaração de que recebeu os documentos e informações. 
Anexo VIII – Atestado de Visita Técnica 
Anexo IX – Minuta de Termo de Contrato  
 
15.9 – Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4. 
 
15.10 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% do valor inicial. 
 
15.11 Atuará como gestor dos contratos, o Secretário de Administração, Secretária de 
Educação e Secretaria de Saúde. Como fiscal do contrato, atuará: JUSSARA TREVIZOL 
EINSWEILER, FABIANA ORÇATTO, ZILDETE MARIA DENARDI, MAURICIO CHELEST E 
VALDIR NEIS. 
  
15.12 - O edital relativo ao objeto desta licitação, encontra-se a disposição dos interessados 
no Departamento de Licitações junto a Prefeitura Municipal. 

 
 
 

 
 
 
 

PEDRO RABUSKE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
PREGÃO 088/2018 

TERMO DE REFERENCIA  
 

O levantamento visa à perfeita organização de acordo com as exigências da lei federal 4.320/64 
instruções do TCE/SC, ministério público e de acordo com NBCASP - Normas Brasileiras De Contabilidade 
Aplicadas Ao Setor Público, manual PCASP, em especial a NBCT 16.9 e 16.20, a LC nº 101/2000, em 
atendimento às exigências do tribunal de contas do Estado de Santa Catarina e às normativas da STN apoio 
técnico para compilação dos dados junto ao sistema de contabilidade / patrimônio para envio das informações 
além da regulamentação do levantamento patrimonial em conformidade com as leis que regem o inventário, além 
do fornecimento, substituição e afixação das etiquetas de identificação patrimonial, autoadesivas, com 
numeração sequencial, brasão do município e código de barras de conformidade com a lei do patrimônio e 
registro fotográfico digital de todos os bens.  

 
A empresa deverá efetuar os serviços objeto do presente Edital em conformidade com o disposto no 

presente Termo de Referência, conforme segue: 
 

I. Inventário físico dos bens móveis/imóveis com identificação detalhada; 
II. Levantamento de localização, medidas e valoração média dos bens imóveis.  

III. Fornecimento e fixação de etiquetas em alumínio com código de controle de identificação patrimonial e 
código de barras; 

IV. Avaliação do estado de conservação dos bens para fins de reavaliação e definição dos valores reais de 
mercado, vida útil, valor residual e taxas de depreciação, amortização e exaustão; 

V. Regularização e baixa de bens considerados inservíveis, obsoletos ou imprestáveis, após realização dos 
tramites processuais legais pertinentes; 

VI. Localização por unidade administrativa/setor e emissão dos Termos de Responsabilidade de Guarda 
dos Bens; 

VII. Cadastro, correção, e ajuste individual de todos os bens levantados no Sistema Patrimonial 
Informatizado Betha Patrimônio, com a devida regularização e correção da descrição, classificação e 
codificação necessárias ao controle patrimonial físico e contábil, em observância as normas do CFC e 
TCE/SC; 

VIII. Normatização de procedimentos e da legislação necessários ao registro e controle dos bens 
patrimoniais, abrangendo também o inventário, reavaliação, depreciação, amortização e exaustão dos 
bens. 

IX. Treinamento dos servidores do Departamento de Patrimônio para poderem dar continuidade às 
atividades de registro e controle dos bens patrimoniais, após a conclusão do levantamento e 
disponibilidade para sanar dúvidas que venham a surgir. 

X. A empresa deverá apresentar relatório mensal dos serviços executados, que será verificado pela 
Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Levantamento Patrimonial. 

XI. Realizar ajuste contábil na entrega dos serviços. 
XII. Todas as despesas com mão de obra, encargos, impostos, despesas de viagem e hospedagem ficarão 

por conta da empresa contratada. 
XIII. As despesas com o material utilizado (etiquetas, cola, rebites, canetões, fita adesiva, furadeira) é por 

conta da  CONTRATADA. 
XIV. Fornecer modelos dos termos de transferência de responsabilidade patrimonial, de recebimento de bem, 

de cessão, baixa de responsabilidade entre outros pertinentes.  
XV. Disponibilizar documento para formação de comissão de servidores conforme NBCASP, para 

fundamentar/validar o trabalho; 
XVI. Levantamento físico de todos os bens móveis do Município, com descrição e anotação dos bens em má 

condição de uso, reconhecimento e mensuração de perdas por irrecuperabilidade e inservibilidade; 
XVII. Serviço de substituição de todas as plaquetas e colocação das faltantes (plaquetas devem estar inclusas 

no orçamento); 
XVIII. Recadastramento, organização e atualização das contas contábeis no sistema de patrimônio, com 

conferência das contas analíticas dos bens no sistema patrimonial, segundo classe sintética superior, já 
pré-definidas; 
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XIX. Elaboração de manual de administração do patrimônio físico e contábil, definindo critérios de 
reconhecimento pelas características dos ativos, mensuração e avaliação dos bens, de acordo com as 
normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Procedimentos para depreciação, 
exaustão e amortização, com definição de método, por classe de bens, rotinas para cálculo do valor 
residual, valor depreciável, estimativa de vida útil econômica dos bens, taxa de depreciação, apuração 
do valor líquido contábil, reavaliação, redução a valor recuperável, segundo critérios adotados pela 
Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas de Santa Catarina, atendendo ainda as NBCASP. 
Caracterização de bens intangíveis e procedimentos de sua administração. Definição de controles 
internos por responsabilidade e transferência, baixas e incorporações, rotinas para ser adotados pelo 
setor de patrimônio do Município, no andamento das atividades; 

XX. Cálculo do valor justo (redução a valor recuperável) de cada classe dos bens móveis, como a diferença 
entre o valor líquido contábil do bem e o valor justo ou valor em uso, com base em laudo técnico ou 
relatório de análise com pesquisa de mercado de todos os itens, realizado e registrado no sistema 
informatizado de patrimônio, em cada cadastro de bens, pela empresa contratada; 

XXI. Configuração do sistema de patrimônio, de todos os cadastros de bens móveis e imóveis, com 
atendimento aos critérios de reconhecimento, mensuração e avaliação dos ativos, de acordo com as 
normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, com definição do método de depreciação, 
depreciação restante de cada item, dos bens atualizados, por classe de bens, com cálculo do valor 
residual, valor depreciável, estimativa de vida útil econômica dos bens, taxa de depreciação, apuração 
do valor líquido contábil, reavaliação, redução a valor recuperável e caracterização de bens intangíveis, 
segundo critérios adotados pela Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas de Santa Catarina, 
atendendo ainda as NBCASP; 

XXII. Disponibilização de tabela de depreciação para cada classe de bens para uso permanente do município; 
XXIII. Elaboração e disponibilização das atas da execução do trabalho, validadas e assinadas pela comissão 

de patrimônio do Município, atendendo as exigências das normas brasileiras de contabilidade, 
especificando todo o histórico do levantamento e ajuste físico, critérios das NBCASP adotados na 
atualização contábil dos valores dos bens, para compor parte de todo o processo de atualização do 
patrimônio; 

XXIV. Elaboração de notas explicativas, contendo todos os todos os atos e fatos relevantes que envolvem o 
patrimônio imobilizado, como os critérios de reconhecimento, mensuração e avaliação dos ativos, 
método de depreciação utilizado por classe de bens, cálculo do valor residual, valor depreciável, vida útil 
dos bens, segundo critérios adotados pelo Município, atendendo ainda as NBCASP;  

XXV. Elaboração do Parecer do Controle Interno referente às atualizações no patrimônio; 
XXVI. Entrega final do processo, contendo todos os documentos, fotos, papéis de trabalho, relatórios, tabelas, 

atas, decretos e leis, notas explicativas e outros itens utilizados na atualização física e contábil do 
patrimônio, ao Chefe do Poder Executivo Municipal; O trabalho é entregue completo, tanto na questão 
física como contábil, e de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público; 
 

 

• A empresa deve fornecer as etiquetas em alumínio 0,3mm, com adesivos e perfuradas caso seja 
necessário rebitá-las.  

 
• O inventário físico-financeiro deverá ser elaborado pela empresa vencedora do certame licitatório 

específico, com o acompanhamento de uma comissão interna de patrimônio designada por portaria, 
nomeada pelo Executivo Municipal.  

 

• Apresentar balancete de verificação entre a situação encontrada e a situação final.  
 

• À licitante é OBRIGATÓRIA a visita técnica para exame dos locais e das condições objeto deste edital a 
ser executado, obtendo para sua própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade, toda informação 
necessária para a elaboração da proposta. Todos os custos associados com a visita serão de 
responsabilidade integral do licitante. 
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• O Atestado de visita será fornecido pela Secretaria Municipal de Administração, declarando que a 
licitante, por meio de seu responsável/representante, tomou conhecimento das condições dos locais e 
dos serviços a serem executados. A referida visita deverá ser realizada até o 
dia ........................................ devendo ser previamente agendada no setor de licitações da prefeitura, 
pelo fone (49) 35622000, podendo ser utilizado o modelo constante no ANEXO VIII, o qual deverá ser 
inserido no ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO. 

 

• O pagamento pela prestação dos serviços objeto da presente Licitação será feito conforme descrito no 
item 1.2 (50% na entrega dos serviços, 25% 30 dias após a entrega dos serviços e 25% 60 dias após a 
entrega dos serviços) em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta 
corrente, após a entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança 
esteja em condições de liquidação e pagamento. 
 

• É CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA que a empresa tenha em seu quadro funcional no mínimo um contador 
com CRC.   

 

• Apresentar atestado de capacidade técnica compatível com o objeto licitado de serviços prestados no 
estado de Santa Catarina.  
 

• Fornecer cronograma detalhado da realização do inventário  
 

• A estimativa de bens móveis é de 5000 itens e de imóveis de 80 itens (terrenos, edifícios).  
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ANEXO II 
PREGÃO Nº 088/2018 
CREDENCIAMENTO 

 
 
Através do presente, credenciamos o (a) Sr(a). .............................., portador da Cédula de Identidade 

nº .................. e inscrito(a) no CPF sob n........................., a participar da licitação instaurada pelo 

Município de Pinheiro Preto, na modalidade Pregão nº ...............,  na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ..............................., 

CNPJ nº ................................, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes 

ao certame. 

 

__________________, _____, de ___________________ de 2018. 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do (s) representante(s) legal(is) da empresa 
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ANEXO III 
PREGÃO Nº 088/2018 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 
 
 

_______________________________________________________, CNPJ nº ______ (razão social 
da Empresa) ______________________________, sediada na ______________________________ 
(endereço completo)  
___________________________________________________________________, 
DECLARA, para fins do disposto no Art.27, V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9854/97, que 
não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo (........) a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 

__________________, _____, de ___________________ de 2018. 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do (s) representante(s) legal(is) da empresa 
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ANEXO IV 
Pregão Presencial nº 088/2018 

Formulário Proposta Comercial - Cotação de Preços 
 

EMPRESA: ________________________________________________________ 
CNPJ:_____________________________________________________________ 
ENDEREÇO:________________________________________________________ 
CIDADE:_______________________________________________ UF:________ 
TELEFONE: 
E-MAIL: 

 
1. DO OBJETO: 
 
Contratação de empresa especializada de prestação de serviços de Levantamento Patrimonial, 
realizando Registro de Inventário Físico Financeiro, Registro Fotográfico de Bens e Etiquetamento dos 
bens Móveis (aproximadamente 5.000 itens) e imóveis (aproximadamente 80 itens) de propriedade do 
município, bem como de seus Fundos, Autarquias e Secretarias, para demarcação dos bens. 
 
 
2. DO PREÇO  
 
Para o objeto da presente licitação cotamos o seguinte valor: 
R$__________________________________________________ 
 
 
3. VALIDADE DA PROPOSTA: ______________ 
 

 
 
 

__________________, _____, de ___________________ de 2018. 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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ANEXO V 
PREGÃO 088/2018 

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI FATOS IMPEDITIVOS 
 

 
_______________________________________________________, CNPJ nº ______ (razão social 
da Empresa) ______________________________, sediada na 
______________________________ (endereço completo)  
___________________________________________________________________, DECLARA, 
sob  as penas da lei, de que não possui  Fatos Impeditivos, de acordo com o § 2º  do artigo 32 da Lei 
Federal nº 8.666/93, com redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.98, para participar de Licitação 
Pública. 

 
 

 
 

__________________, _____, de ___________________ de 2018. 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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ANEXO VI 
LICITAÇÃO Nº 088/2018 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

 
__________________________(razão social da Empresa)____________, CNPJ nº 
________________________________, sediada na ______________________________ 
(endereço completo)  _____________________________________________________________, 
DECLARA, sob  as penas da lei, de que não foi declarada inidônea para participar de Licitação 
Pública. 

 
 

 
 

__________________, _____, de ___________________ de 2018 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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ANEXO VII 
LICITAÇÃO Nº 088/2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES ACERCA DO 

PRESENTE CERTAME 
 
 

 
____________________________________, CNPJ sob o n.º ______________________ 
sediada na _______________________________________________________________ 
 
DECLARAMOS sob  as penas da lei, de que recebemos os documentos e tomamos conhecimento 
das obrigações referente ao presente certame. 
 
 

__________________, _____, de ___________________ de 2018. 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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ANEXO VIII 
PREGÃO Nº 088/2018 

 
 

ATESTADO DE VISITA  
 
 

 
 

Declaramos que o Sr.............................................................., CPF nº ........................................ da 

empresa............................................................................................., representante da proponente, 

devidamente credenciado, visitou os locais onde serão prestados os serviços objeto do Pregão 

Presencial em epígrafe, exarando parecer favorável quanto às condições para cumprimento do 

mesmo. 

 
 

Pinheiro Preto – SC., _____ de ___________ de 2018.  
 
 
 

(nome, RG, CPF e assinatura do responsável pelo Licitador). 
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ANEXO IX 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 
PREGÃO PRESENCIAL 088/2018 

 
 
Termo de Contrato de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE 
LEVANTAMENTO PATRIMONIAL” celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO 
DE SANTA CATARINA, e a empresa.................................., autorizado através do Processo n 173/2018 
Licitação nº 088/2018, modalidade PREGÃO PRESENCIAL –  
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO 
                             CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69 
                             Endereço: (sede): Avenida Mal. Costa e Silva, 111 
                             Centro, Pinheiro Preto -  SC. 
                             Representada por:  PEDRO RABUSKE 
 
CONTRATADA: Empresa: 

     CNPJ-MF n.º. 
     Endereço:  

                          Representada por:  
 
Em conformidade com o processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 088/2018, datado 
de ....... de ......de 2018, na forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
 
INTRODUÇÃO 
  
O presente contrato rege-se pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 2.785, de 
24 de janeiro de 2007, bem como pela Lei nº 8.666/93, e ainda as condições da Licitação 088/2018, 
modalidade Pregão Presencial.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO 
PATRIMONIAL REALIZANDO REGISTRO DE INVENTÁRIO FISICO FINANCEIRO, REGISTRO 
FOTOGRÁFICO DE BENS E ETIQUETAMENTO DOS BENS MÓVEIS.  
 
Valor total R$ ..................................................................... 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO DO PREÇO  
 
O pagamento do preço será efetuado por meio de depósito na conta bancária da contratada, até o 30º 
(trinta) dia do recebimento definitivo, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da nota 
fiscal, devidamente atestada pelo setor competente. 
 
Parágrafo primeiro. Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a CONTRATADA 
deverá EXPEDIR NOTA FISCAL, emitida sem rasuras, o número do Banco, da Agência e da conta 
corrente da CONTRATADA e a descrição clara e sucinta do objeto. 
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Parágrafo segundo. A CONTRATADA deverá, ainda, juntamente com a Nota Fiscal / Fatura, 
apresentar os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de 
Licitação. 
 
Parágrafo terceiro. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
Parágrafo quarto. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no 
momento da aceitação, o material, não estiverem em perfeitas condições e em conformidade com as 
especificações estipuladas. 
 
Parágrafo quinto. O fornecimento deverá ser parcelado, de acordo com as necessidades do 
Município, sendo o transporte de responsabilidade da contratada. 
 
Parágrafo Sexto. O pagamento correrá à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 
Órgão Orçamentário: 20 Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 2- Secretaria de Administração e Finanças 
Função: 4- Administração 
Subfunção: 122- Administração Geral 
Programa: 3-  Administração Geral 
Ação: 2.22 Manutenção da Secretaria de Administração e Finança 
Cód. Red. 16 -3.3.90.00.00.00.00.00 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO e VIGÊNCIA 
 
A forma de execução do presente Contrato será indireta, sob o regime de preço por item, conforme 
disposto na Lei n° 8.666/1993. 
 
O contrato terá início em ................. com término em............................ 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
Constituem obrigações do CONTRATANTE, sem prejuízo das disposições específicas estabelecidas 
no Edital: 
 
1. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Contrato; 
2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais; 
 
Parágrafo Primeiro. O CONTRATANTE reserva para si o direito de aplicar sanções ou rescindir o 
contrato, no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições 
estabelecidas neste Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente o estipulado no presente instrumento, bem como as 
obrigações específicas estabelecidas do Edital e, ainda, em especial: 
 
I. Executar o contrato em conformidade com o Edital; 
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II. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo 
prontamente a todas as reclamações; 
III Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE para o fiel desempenho das atividades 
especificadas e sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos 
que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
IV  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato. 
 
V- As despesas com o material utilizado (etiquetas, cola, rebites, canetões, fita adesiva, furadeira) é por 
conta da contratada. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO  
  
Este Contrato poderá, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ser alterado por meio de Termos 
Aditivos, objetivando promover os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, atendido o 
disposto na Lei nº 8.666/93, salvo as supressões resultantes de acordos celebrados entre os 
contratantes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
 
6.1 - O presente contrato fica vinculado à Licitação nº 088/2018 – modalidade pregão presencial – , 
obrigando-se à CONTRATADA em manter a vigência do presente contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
6.2 A CONTRATADA obriga-se a cumprir o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, 
de acordo com a declaração de que não emprega menores prestada durante a fase de habilitação, sob 
pena das sanções legais cabíveis. 
 
6.3 A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação 
tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária e decorrentes da execução do presente Contrato, 
cujo cumprimento e responsabilidade caberá, exclusivamente à Contratada. 
    
6.4 A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por quaisquer danos 
causados a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
CLÁUSULA OITAVA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal 
nº 2.785/07 de 24 de janeiro de 2007. 
 
O presente contrato rege-se pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 2.785/07 de 24 de janeiro de 2007, e 
demais normas e princípios de direito administrativo aplicáveis. 
 
CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento). 
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9.2 Atuará como gestor dos contratos, o Secretário de Administração, Secretária de Educação e 
Secretaria de Saúde. Como fiscal do contrato, atuará o servidor............................................... 
  
9.3 Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventual 
controvérsia oriunda do presente Contrato. 
 
E, por assim acordarem, firmam este instrumento em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas 
testemunhas abaixo assinadas. 
 
 
 
  Pinheiro Preto - SC,........de.......................de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATANTE         
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 1).................................          2) ...................................... 
 Nome:                                         Nome: 
  CPF:                                          CPF: 
 
 
 
 
 


