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PROCESSO DE LICITAÇÃO n° 34/2018 
ERRATA EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS n° 27/2018 
DATA DA REALIZAÇÃO: 16/10/2018 
HORÁRIO: 09h00min 
LOCAL: Praça Gerônimo Silveira Albanas, nº 78, Prefeitura Municipal de Major Gercino – Bairro 
Centro, Major Gercino, Estado de Santa Catarina, Brasil. 
 
O MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO, Estado de Santa Catarina, localizada na Praça Gerônimo 
Silveira Albanas, nº 78, torna público a abertura de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM através do 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2018, visando à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO “NATAL LUZ 2018” de acordo 
com as especificações do Anexo I do Edital que será regido pela Lei Federal Nº. 10.520/2002, de 
17/07/2002, pela Lei Nº. 8.666, de 21/06/1993, com as devidas alterações e Lei Complementar Nº. 
123 de 14/12/2006 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e 
seus anexos.  
 
As propostas deverão obedecer ás especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante. 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 
acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 
interessados que se apresentarem para participar do certame. 
 
A sessão de processamento do pregão será realizada na Praça Gerônimo Silveira Albanas, nº 
78 – Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Major Gercino – Bairro Centro, Major Gercino, 
Estado de Santa Catarina, Brasil, iniciando-se no dia 16 de outubro de 2018, às 09h00min e 
será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do 
processo em epígrafe.  
 
JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE 
 
Justifica-se a necessidade de realizar pregão presencial, pois, o pregão é a modalidade de licitação, 
realizada de forma presencial ou eletrônica, através da qual a Administração Pública seleciona a 
melhor oferta, visando à contratação de bens e serviços comuns e ainda destaca-se por ser uma das 
modalidades de licitação mais transparente pela abertura de ampla concorrência entre interessados. 
 
1 DO OBJETO. 
 
FAZ SE NECESSÁRIO À ABERTURA DE PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“NATAL LUZ 2018”. 
 
2 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO. 
 
2.1 Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em processo de 
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão 
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temporária de participação em licitação, impedidos de contratar com o município ou que tenham sido 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
 
2.2 Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem à todas as exigências 
constantes deste Edital e seus anexos.  
 
3 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. 
 
3.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e providências, protocolando o pedido até 
02 dias úteis do recebimento da proposta ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, na 
Praça Gerônimo Silveira Albanas, nº 78, Centro, Major Gercino, Estado de Santa Catarina, cabendo 
ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
3.1.1 Não serão aceitos pedidos de impugnação ao edital encaminhado por e-mail, fax ou correio. 
  
3.2 Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame.  
 
4 DO CREDENCIAMENTO  
 
4.1 A licitante que estiver presente na sessão, deverá se apresentar para credenciamento junto o 
Pregoeiro por meio de um representante devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório.  
 
4.2 Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas 
fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, 
por sua representada.  
 
4.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
 
I - O credenciamento far-se-á em nome da proponente, outorgado por quem de direito, condição 
expressa e comprovada através do Estatuto ou Contrato Social, por meio de instrumento público de 
procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e 
lances de preços, assinar o contrato e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome da proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
II - documento oficial de identidade do representante da licitante; 
 
III - apresentar declaração em papel timbrado da empresa, conforme anexo IV, dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação.  
 
4.4 - Os documentos de credenciamento serão examinados pelo Pregoeiro e equipe de Apoio, antes 
da abertura dos envelopes referentes à proposta de preços;  
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4.5 - Os documentos de credenciamento serão retidos pelo pregoeiro e Equipe de Apoio e juntados 
ao processo da licitação.  
 
4.6 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá 
a participação do representante, podendo a empresa participar no presente certame, todavia sem a 
faculdade de efetuar lances e manifestar interesse na interposição de recursos.  
 
4.7 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. Não será 
admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.  
 
5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  
 
5.1 Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: Proposta de Preços 
e Habilitação.  
 
5.2 Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome 
da licitante, o número e o objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta 
de Preços" e "Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir:  
 
 
5.2.1 I - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços:  
 
ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018 
OBJETO DA LICITAÇÃO 
LICITANTE: ___________________________________  
CNPJ:  
 
5.2.2 II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação:  
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018  
OBJETO DA LICITAÇÃO: 
LICITANTE: ___________________________________  
CNPJ:  
 
5.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados 
em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, ou por servidor 
da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
5.4 O Fornecedor deverá apresentar inicialmente, Declaração de que é Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte (se for o caso), enquadrada na forma da Lei Complementar 123/2006, IN 
103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comercio (DNRS), sob pena de ser 
desconsiderada tal condição. 
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5.5 O Grupo de Apoio, Pregoeiro ou membro da comissão de licitações considerará como prazo 
de validade das certidões, 90 (noventa) dias contados da data da emissão, salvo se outro prazo já 
estiver expresso no próprio documento.  
 
6 DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 1).  
 
6.1 A proposta será recebida preferencialmente da seguinte forma: 
 
Deverá ser preenchida em planilha eletrônica específica, que será fornecida aos interessados que a 
solicitarem formalmente junto ao departamento de Compras/Licitações. 
 
6.2 A planilha a que se refere o item anterior será encaminhada via e-mail e deverá ser salva em CD 
ou Pendrive, estes obrigatoriamente serão abertos através do programa Compras Auto Cotação, 
disponibilizado sem qualquer custo na pagina eletrônica download.betha.com.br 
 
6.2.1 Instrução para baixar o programa e abrir o pendrive  

 
* Acesse a página eletrônica download.betha.com.br 
* Clique no link: Compras Auto Cotação; 
*Clique http://download.betha.com.br/termodeuso.jsp?rdn=220917112519&s=33&v=2.0.25&t=1 
*Clique no link: completo.exe 
*Clique na tecla: Executar avance até instalar e concluir, isso feito será criado automaticamente um 
ícone do programa na sua área de trabalho, acesse-o e abra o disquete por intermédio dele. Desta 
forma será possível o preenchimento correto da planilha. 
 
6.3 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a proposta da licitante por Item de forma que 
atenda aos seguintes requisitos e as declarações, prospectos e certificados: 
 
a) Proposta de preços contendo Descrição do Objeto da Licitação, Preços ofertados pelos produtos, 
especificando valores unitários e respectivos totais dos itens com indicação das unidades indicadas 
neste edital, especificando marca, unidade do bem especificado (quando for o caso), incluindo os 
todos os custos diretos e indiretos relacionados com o objeto desta Licitação, tais como materiais 
empregados, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, quaisquer contribuições sociais, impostos, 
taxas, despesas de viagem, estadia e alimentação do pessoal responsável pelas propostas, enfim, 
todos e quaisquer outros ônus que incidam na execução do objeto desta Licitação. 
 
b) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; 
 
c) Declaração que esta ciente do conhecimento do edital e concorda com todas as suas condições; 
 
d) Declaração de que está ciente de que não respeitando os prazos de prestação dos serviços, 
estarão sujeitas as multas conforme item 12 do edital; 
 
e) Local, data, assinatura e identificação do signatário.  
 
 

http://download.betha.com.br/termodeuso.jsp?rdn=220917112519&s=33&v=2.0.25&t=1
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7  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2).  
 
Todos os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, ou por servidor da 
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
7.1 O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes documentos:  
 
7.1.1 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) cópia de cédula de identidade de um dos proprietários constantes no ato constitutivo da licitante; 
 
b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de 
eleição dos seus administradores; 
 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
 
7.1.2 RELATIVOS À HABILITAÇÃO FISCAL 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 
b) Prova de regularidade por meio de competente certidão, relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei; 
 
c) Prova de regularidade, por meio da competente certidão, para com a Fazenda Federal conjunta 
com a certidão negativa INSS, Fazenda Estadual (Inexistência de débitos fiscais relativos ao 
ICM/ICMS) e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
d) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Com isto, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, 
para a regularização da documentação. 
 
7.1.3 RELATIVOS À HABILITAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica.  
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7.1.4 RELATIVOS À HABILITAÇÃO TRABALHISTA 
 
a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
7.2 RELATIVO À HABILITAÇÃO TÉCNICA PARA O ITEM SERVIÇOS 
 
a) Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando 
trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), conforme modelo constante 
no Anexo II deste Edital.  
 
b) Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica, em vigor, expedida pelo CREA da sede da 
licitante, contendo no quadro de responsáveis técnicos ao menos um engenheiro elétrico;  
 
c) Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física, em vigor, do responsável técnico – engenheiro 
elétrico, detentor de acervo técnico expedido pelo CREA, demonstrando entre as atividades a 
manutenção de redes de iluminação pública;  
 
d) Comprovante de Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 
desta licitação, mediante a comprovação de vínculo do responsável técnico com a empresa licitante 
pela ficha de registro de empregados, pela Carteira de Trabalho Profissional (CTPS), pela 
participação no capital social ou através de contrato de prestação de serviços específico, levando-se 
em consideração a data prevista para a proposta, detentor de Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART – para a execução de serviços com características iguais ou semelhantes ao objeto desta 
licitação;  
 
e) No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado pelo CREA, comprovando já ter 
executado as atividades de construção de redes aéreas de distribuição de energia elétrica em alta, 
média e baixa tensão e manutenção de rede de iluminação;  
 
f) Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente no mínimo 03 (três) eletricistas com 
treinamento em serviços de rede aérea de distribuição de energia elétrica, segundo estabelecido na 
NR-10;  
 
g) O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da habilitação técnica 
deverá(ão) participar dos serviços objeto desta licitação; 
 
7.3 RELATIVO À HABILITAÇÃO TÉCNICA PARA OS MATERIAIS 
 
a)Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho 
noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), conforme modelo constante no Anexo II 
deste Edital.  
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b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as 
características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Anexo I (para aquisições), 
através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da 
presente licitação. 
 

8  DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES. 
 
8.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes das licitantes e 
demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos representantes credenciados, 
em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de preços e a 
documentação exigida para habilitação das licitantes, registrando em ata a presença dos 
participantes. 
 
8.2 Declarada à abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, 
dando-se início a abertura dos envelopes.  
 
8.3 Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo feita a sua 
conferência e posterior rubrica.  
 
8.4 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
 
9  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 
 
9.1 No julgamento será levado em consideração o critério de seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração, determinando que seja classificada a licitante que apresentar a proposta de 
acordo com as especificações do Edital e oferecer, pelo valor por item o menor preço.  
 
9.2 Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios 
que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes.  
 
9.3 Caso o menor lance seja ofertado por uma ME ou EPP, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação. 
 
9.4 Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada por uma ME ou EPP e se houver 
proposta apresentada por ME OU EPP, igual ou até 5% superior à melhor proposta proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 
9.5 Será oportunizado o exercício do direito de preferência a ME ou EPP, que consiste na 
possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se 
enquadra como ME ou EPP. 
 
9.6 O novo valor proposto pela ME ou EPP, deve ser apresentado após o encerramento da fase de 
lances, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do pregoeiro, sob pena de preclusão 
do direito de preferência. 
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9.7 A convocação dar-se-á na própria plataforma de execução do pregão, por meio do mecanismo de 
prorrogação dos lances, sendo permitido apenas à ME ou EPP, apta a exercer o direito de 
preferência, ofertar nova proposta, de valor inferior ao preço ofertado pela empresa melhor 
classificada que não se enquadra como ME ou EPP. 
 
9.8 Havendo o exercício de preferência pela ME ou EPP, o pregoeiro passa à etapa de negociação, 
observando-se os demais procedimentos subsequentes estabelecidos para cada etapa deste 
certame. 
 
9.9 Caso a ME ou EPP não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital 
serão convocadas as ME ou EPP, remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% 
(cinco por cento) estabelecido, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os 
requisitos do edital. 
 
9.10 Na hipótese de nenhuma ME ou EPP, exercer o direito de preferência ou não atender às 
exigências do edital, a empresa não enquadrada como ME ou EPP, que apresentou o menor preço 
permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação. 
 
9.11 Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a conformidade da 
proposta inicial de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro 
poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observadas todas as 
exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das ME ou EPP.  
 
9.12 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor preço não for 
aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas 
subsequentes, na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para 
as ME ou EPP, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação. 
 
9.13 O Pregoeiro convidará todas as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances 
verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, em ordem decrescente de valor.  
 
9.14 A desistência em apresentar lance verbal, quando feita à convocação pelo Pregoeiro, implicará 
na impossibilidade da licitante futuramente efetuar novos lances. 
 
9.15 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.  
 
9.16 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira 
classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito.  
 
9.17 Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 
de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.  
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9.18 Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante vencedora. A 
falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 
será adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação.  
 
9.19 Na hipótese de qualquer licitante apresentar recurso, depois de decididos os recursos, o senhor 
Prefeito Municipal de Major Gercino procederá à adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor.  
 
9.20 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da 
licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do 
certame.  
 
9.21 O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor.  
 
10 DA ENTREGA E DAS CONDIÇÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS. 
 
10.1 A empresa Adjudicatária fica obrigada a: 
 
a) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa 
anuência da Administração, e em tudo o que seguir as diretrizes da Administração; 
 
b) Os materiais deverão ser entregues em até 03 dias (três) após emissão da autorização de 
fornecimento, conforme solicitado, nas dependências da Prefeitura Municipal de Major Gercino; 
 
c) Para os serviços de mão de obra a empresa licitante deverá disponibilizar no mínimo 02 (dois) 
profissionais em período integral (08 horas diárias) durante todo o mês de novembro conforme 
necessidade para instalação de todos os materiais de iluminação para realização do evento que 
acontecerá dia 30 de novembro de 2018. 
 
d) No dia da realização do evento no período noturno a empresa deverá disponibilizar um 
profissional para o acendimento das luzes e, se necessário solucionar eventuais falhas; 
 
e) Para os serviços de mão de obra é de responsabilidade da empresa os custos de 
deslocamento e alimentação dos profissionais que serão disponibilizados para trabalharem na 
montagem do evento durante todo o mês de novembro; 
 
f) Os deslocamentos que se fizerem necessários para instalação das luzes em qualquer uma 
das localidades do município, quando solicitado, é de responsabilidade da empresa licitante. 

 
11 DO PAGAMENTO. 
 
11.1 O pagamento será efetuado de acordo com a apresentação das Notas Fiscais, em até 
30(trinta) dias após o recebimento das mercadorias. 
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12  DAS PENALIDADES. 
 
12.1 Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso injustificadamente será 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo 
da aplicação das sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.  
 
12.2 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8666/93 e Lei 126/2006 e alterações 
posteriores, não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de 
classificação das propostas, que não aceitarem a contratação.  
 
12.3 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas no Edital e das demais cominações legais;  
 
12.4 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa, pela 
inexecução total ou parcial do Edital:  
 
I - advertência;  
 
II – multa(s), que deverá(ao) ser recolhida(s):  
 
a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos 
prazos da entrega das mercadorias especificadas neste Edital, limitado a 03 (três) dias de atraso;  
 
b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada 
no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência.  
 
c) Pela inexecução total ou parcial do edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar a Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e 9.648/98, 
e multa de 15% sobre o valor total do contrato.  
 
12.4.1 As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, 
a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente.  
 
12.5 Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos 
no artigo 88 do mesmo diploma legal.  
 
12.6 Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.  
 
13 DAS DOTAÇÕES. 
 
13.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do orçamento vigente. 



ESTADO SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO 

Departamento de Compras/Licitações 
CNPJ: 82845744/0001-71 

 

 

Gerônimo Silveira Albanas, 78, Centro, Major Gercino/SC. CEP: 88260-000. 
Fone (48) 32731122 Fax (48) 32731258 

E-mail: licitacoes@majorgercino.sc.gov.br 

14 PRAZO 
 
14.1 A presente licitação vigorará até 31/12/2018 a contar de sua assinatura. 
 
15  DO RECURSO. 
 
15.1 Ao final da sessão, qualquer licitante interessado deverá, na forma da Lei, manifestar imediata 
e motivadamente a intenção de interpor recurso, com registro em ata da síntese das suas razões, no 
que lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, no 
qual poderá juntar memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.  
 
15.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso.  
 
15.3 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o senhor Prefeito 
Municipal homologará o resultado da licitação.  
 
15.4 A intimação dos atos, excluindo-se as penas de advertência e multa de mora, será feita 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado e Jornal de Circulação Regional. 
 
15.5 Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.  
 
15.6  Não serão aceitos recursos encaminhados por e-mail, fax ou correio.  
 
16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
16.1 O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse 
público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  
 
16.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.  
 
16.3 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a 
segurança da contratação.  
 
16.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.  
 
16.5 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o 
juízo da Comarca de São João Batista, no Estado de Santa Catarina.  
 
16.6 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente 
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estabelecidos.  
 
16.7 A gestão do contrato fica sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo. 
 
16.8 A fiscalização do contrato fica sob responsabilidade do Diretor de Compras, Contratos e 
Licitações. 
 
16.9 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser 
objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura Municipal de Major Gercino, até 03(três) 
dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, as quais serão respondidas, 
igualmente por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, por meio de circular encaminhada a 
todos os interessados. 
 
16.10 Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (48) 3273-1258 ou através do e-mail 
licitacoes@majorgercino.sc.gov.br. 
 
16.11 Cópias do Edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta, no endereço da Prefeitura 
Municipal de Major Gercino. www.majorgercino.sc.gov.br 
 
16.12 Fazem parte integrante deste Edital: 
Anexo I – Descrição dos Itens;  
Anexos II, III e IV, – Modelos de Declarações; 

 
 
 
 

Major Gercino/SC, 01 de outubro de 2018  
 
 
 
 

VALMOR PEDRO KAMMERS 
PREFETO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacoes@majorgercino.sc.gov.br
http://www.majorgercino.sc.gov.br/
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ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DOS ITENS 
 
 

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

Item  Qtdade Unid Especificação Preço unt Preço total 

01 600 Metros Mangueira luminosa de LED em PVC flexível 
Transparente, com alta resistência para uso 
interno e externo, medindo 13mm de 
diâmetro, 02 fios, com 36 LED's por metro. 
COR AMARELA na tensão de 220v. Leds 
deitados, dispostos na horizontal que permite 
a ampla iluminação em 360º, independente 
da posição da mangueira nas peças ou 
parede. Corte da mangueira de metro em 
metro. Cada rolo de 100m deverá conter os 
seguintes acessórios: 5 Rabichos 
transformador para mangueira luminosa de 
LED (cabo de força) com plug de 2 pinos; 5 
emendas de conexão e 5 tampas de vedação 
(capa de terminação). Potência aproximada 
de 3 w por metro. 

8,00 4.800,00 

02 600 Metros Mangueira luminosa de LED em PVC flexível 
Transparente, com alta resistência para uso 
interno e externo, medindo 13mm de 
diâmetro, 02 fios, com 36 LED's por metro. 
COR VERDE na tensão de 220v. Leds 
deitados, dispostos na horizontal que permite 
a ampla iluminação em 360º, independente 
da posição da mangueira nas peças ou 
parede. Corte da mangueira de metro em 
metro. Cada rolo de 100m deverá conter os 
seguintes acessórios: 5 Rabichos 
transformador para mangueira luminosa de 
LED (cabo de força) com plug de 2 pinos; 5 
emendas de conexão e 5 tampas de vedação 
(capa de terminação). Potência aproximada 
de 3 w por metro. 

8,00 4.800,00 

03 600 Metros Mangueira luminosa de LED em PVC flexível 
transparente, com alta resistência para uso 
interno e externo, medindo 13mm de 
diâmetro, 02 fios, com 36 LED's por metro. 
COR VERMELHA na tensão de 220v. Leds 
deitados, dispostos na horizontal que permite 
a ampla iluminação em 360º, independente 

8,00 4.800,00 
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da posição da mangueira nas peças ou 
parede. Corte da mangueira de metro em 
metro. Cada rolo de 100m deverá conter os 
seguintes acessórios: 5 Rabichos 
transformador para mangueira luminosa de 
LED (cabo de força) com plug de 2 pinos; 5 
emendas de conexão e 5 tampas de vedação 
(capa de terminação). Potência aproximada 
de 3 w por metro. 

04 600 Metros Mangueira luminosa de LED em PVC flexível 
transparente, com alta resistência para uso 
interno e externo, medindo 13mm de 
diâmetro, 02 fios, com 36 LED's por metro. 
COR AZUL na tensão de 220v. Leds 
deitados, dispostos na horizontal que permite 
a ampla iluminação em 360º, independente 
da posição da mangueira nas peças ou 
parede. Corte da mangueira de metro em 
metro. Cada rolo de 100m deverá conter os 
seguintes acessórios: 5 Rabichos 
transformador para mangueira luminosa de 
LED (cabo de força) com plug de 2 pinos; 5 
emendas de conexão e 5 tampas de vedação 
(capa de terminação). Potência aproximada 
de 3 w por metro. 

8,00 4.800,00 

05 1000 Metros Mangueira luminosa de LED em PVC flexível 
transparente, com alta resistência para uso 
interno e externo, medindo 13mm de 
diâmetro, 02 fios, com 36 LED's por metro. 
COR BRANCA FRIA na tensão de 220v. 
Leds deitados, dispostos na horizontal que 
permite a ampla iluminação em 360º, 
independente da posição da mangueira nas 
peças ou parede. Corte da mangueira de 
metro em metro. Cada rolo de 100m deverá 
conter os seguintes acessórios: 5 Rabichos 
transformador para mangueira luminosa de 
LE (cabo de força) com plug de 2 pinos; 5 
emendas de conexão 5 tampas de vedação 
(capa de terminação). Potência aproximada 
de 3 w por metro. 

8,00 8.000,00 

06 100 Und FITA ISOLANTE 19mm 20m 4,59 459,00 

07 5000 Und ABRAÇADEIRA NYLON 10cm 0,04 200,00 

08 1500 Und ABRAÇADEIRA NYLON 15cm 0,06 90,00 

09 500 Und ABRAÇADEIRA NYLON 30cm 0,17 85,00 

10 500 Und CABO PP2 1,5mm 750V 1,99 995,00 



ESTADO SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO 

Departamento de Compras/Licitações 
CNPJ: 82845744/0001-71 

 

 

Gerônimo Silveira Albanas, 78, Centro, Major Gercino/SC. CEP: 88260-000. 
Fone (48) 32731122 Fax (48) 32731258 

E-mail: licitacoes@majorgercino.sc.gov.br 

11 30 Und BOCAL BAQUELITE C/ RABICHO E27 
PRETO 

3,70 111,00 

12 30 Und PISCA EMENDA P/ MANGUEIRA 
12mm/13mm 

3,00 90,00 

13 300 Und Kit com Rabicho transformador para 
mangueira luminosa de LED, medindo 
aproximadamente 1,00m de comprimento, 
com plug de 2 pinos, soquete de encaixe 
adequado à mangueira de LED de 2 fios 
13mm, acompanha 1 tampa de vedação em 
silicone e 2 conectores com soquete de 
encaixe adequado à mangueira de LED de 2 
fios 13mm. Apropriado para uso externo. 

9,00 2.700,00 

14 250 Und PLUG FÊMEA 2P + T 10A 2,44 610,00 

15 30 Und PLUG MACHO RETO 2P + 10A BRANCO 2,55 76,50 

16 02 Rolo ARAME GALVANIZADO nº12 1kg 10,77 21,54 

17 02 Und CORDÃO com 100 LEDs branco fixa, fio 
verde, tomada macho/femea, extensão 10m, 
220V. 

24,00 48,00 

18 150 Und EMENDA DE MANGUEIRA 13mm 3,00 450,00 

19 24 Und Cascata 400 LEDs branco frio, fio branco, 
fixa, extensão 8m, 220V. 

100,00 2.400,00 

20 10 Und Cordão com 100 LEDs colorido, 8 funções, 
fio verde ouo transparente, extensão de 8m, 
220V. 

24,00 240,00 

21 150 Und Lâmpada estroboscópica de xênon (estrobo) 
de 10w de potência, cor branco, com flashes 
de luz brilhante, aproximadamente 50 a 60 
emissões por minuto. Base de fixação 
redonda, com anel de borracha de vedação, 
medindo aproximadamente 8cm de diâmetro 
e 8cm de altura, para uso interno e externo. 
127 V ou 220 V. 

28,00 4.200,00 

22 20 Und FOTO CÉLULA 30,00 600,00 

23 40 Und TUBOS LUMINOSOS LED – 1M 42,50 1.700,00 

24 01 Serviço MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA 
INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS 
NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO 
NATAL LUZ 2018, NO PRÉDIO DA 
PREFEITURA, NA PRAÇA GEROMINO 
SILVEIRA ALBANAS, EM FRENTE A 
IGREJA MATRIZ, NA FIGUEIRA, NA 
ENTRADA DO PINHEIRAL E 13 PINHEIROS 
DE 4 METROS DE ALTURA A SEREM 
INSTALADOS EM CADA LOCALIDADE DO 

14.500,00 14.500,00 
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MUNICIPIO A SEREM DEFINIDAS PELA 
ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL. LIGAR AS 
DECORAÇÕES IMAGENS. CONTORNO DO 
PRÉDIO DA PREFEITURA JANELAS E 
PORTAS E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE 
FIZEREM NECESSSÁRIOS PARA AS 
INSTALAÇÕES DO EVENTO. 

 
 
Notas: 
 

g) As aquisições obedecerão à conveniência e as necessidades da Prefeitura Municipal de Major 
Gercino para atendimento ao evento Natal Luz 2018. 

h) Os serviços serão executados durante todo o mês de novembro até a data de abertura do 
evento, sendo que a empresa licitante deverá disponibilizar durante todo o mês de novembro 
no mínimo 02 profissionais em período integral para realizar as instalações conforme 
demanda para o evento, solicitado pela secretaria Municipal de Administração; 

i) A licitante deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 
empregados durante a execução do contrato; 

j) A licitante se obriga a executar os serviços atendendo as normas técnicas e legais vigentes; 
k) Os materiais deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal em até 03 dias após 

emissão da autorização de fornecimento. 
l) No dia da realização do evento no período noturno a empresa deverá disponibilizar um 

profissional para o acendimento das luzes e, se necessário solucionar eventuais falhas; 
m) Para os serviços de mão de obra é de responsabilidade da empresa os custos de 

deslocamento e alimentação dos profissionais que serão disponibilizados para trabalharem na 
montagem do evento durante todo o mês de novembro; 

n) Os deslocamentos que se fizerem necessários para instalação das luzes em qualquer uma 
das localidades do município, quando solicitado, é de responsabilidade da empresa licitante. 

o) Os materiais deverão ter garantia de no mínimo 90 (noventa) dias caso apresentem vícios ou 
defeitos de fabricação e deverão ser trocados em até no máximo 03 dias depois de solicitado 
visto que são para o evento “Natal Luz” que tem uma duração programada. 

p) Para os serviços de instalação das luzes, durante o mês de dezembro até janeiro, quando for 
feita a retirada das decorações, a empresa deverá prestar assistência técnica nas instalações 
para reparar, corrigir ou substituir as instalações, caso necessário.  
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ANEXO II 
 
 
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 
 
 
Declaramos para fins de participação na ...........................................(preencher com o tipo de 
licitação) nº ...../..... (preencher o nº da licitação) que a empresa ............................................., CNPJ 
nº ........................, cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, 
não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou 
perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.  
 
A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do contrato 
acarretará em rescisão deste, conforme determina à Lei nº 9.854/99 e o inciso V do artigo 13 do 
Decreto nº 3.555/2000.  
 
 
Cidade, ....................de................................. de ...................  
 
 
 
 
 
 
Nome e carimbo  
Cargo  
RG  
Licitante  
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ANEXO III 
 
 
PROCURAÇÃO 
 
 
Eu,...................................................(sócio proprietário), residente na rua 
........................................................, na cidade de ..........................., portador da RG 
............................. e CPF............................................, venho por meio desta, nomear o 
Senhor(a)......................................................, portador do RG...................................., residente a 
rua............................................................., nº..............,como meu bastante procurador, para o fim 
especial de representar a empresa ............................................................, situada a 
rua(Avenida)..................................., nº, na cidade de ..............................................................., Estado 
de ...................................., CNPJ....................................... e Inscrição 
Estadual............................................., junto a Prefeitura Municipal de Major Gercino, SC, no edital de 
Licitação................., Modalidade Pregão, nº ........, para efetuação de lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa acima citada, inclusive para 
assinatura do contrato.  
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
.......................................(cidade), data(dia, mês e ano)....................  
 
Obs: Deverá ser autenticada em tabelião de notas.  
 
 
Cidade ________, __ de _______ de ______  
 
 
Nome e carimbo  
Cargo  
RG  
Licitante  
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ANEXO IV 
 
DECLARAÇÃO 
 
 
Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua __________________, nº _____, bairro __________, 
cidade_______________, estado________________________, declara, sob as penas da lei, que 
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e entregamos nossos envelopes contendo a 
indicação do objeto e dos preços oferecidos.  
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  
 
 
 
Cidade ________, __ de _______ de ______  
 
 
 
Nome e carimbo  
Cargo  
RG  
Licitante  
 



ESTADO SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO 

Departamento de Compras/Licitações 
CNPJ: 82845744/0001-71 

 

 

Gerônimo Silveira Albanas, 78, Centro, Major Gercino/SC. CEP: 88260-000. 
Fone (48) 32731122 Fax (48) 32731258 

E-mail: licitacoes@majorgercino.sc.gov.br 

ANEXO V 
 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018, PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“NATAL LUZ 2018”. 
 
  
Aos ----- (----) dias do mês de ------ do ano de 2018 às 00h00min, nos termos do artigo 15 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados através do Decreto, 
para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de 
Habilitação para REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018, PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “NATAL LUZ 2017”. 
 
 
EMPRESA ............................ (Nome da empresa), com sede na(citar o endereço), representada 
neste ato, por seu representa legal, o senhor......................, CPF nº........., VENCEDORA DOS 
ITENS................................  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. 
 
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto, REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 27/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO “NATAL LUZ 2018” a contar após a assinatura 
da presente ata, conforme as especificações e quantidades máximas de cada ITEM constantes no 
Anexo I que acompanha este edital, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA.  
 
A Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS vigorará até por 31 de janeiro de 2019 a contar de sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO. 
 
Os preços ofertados pela empresa, por item signatária da Presente Ata de Preços, CONSTAM DO 
ANEXO DO SISTEMA BETHA JUNTADO A ESTE. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO PEDIDO  
 
A prestação dos serviços e ou aquisição de materiais, cujos preços ora registramos será solicitado 
mediante a apresentação da ordem de serviços correspondente.  
 
Parágrafo Único: Cada Autorização de serviços conterá sucintamente: 
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a) Numero da Ata; 
b) Quantidade do Produto; 
c) Descrição do Produto; 
d) Local de Entrega; 
e) Condições de Pagamento; 
f) Valor. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO. 
 
Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, após realização dos serviços e nota fiscal.  
 
Parágrafo Único: Caso Constatado alguma irregularidade nas faturas/notas fiscais, estas serão 
devolvidas ao Fornecedor, acompanhadas das informações correspondentes às irregularidades 
verificadas para as necessárias correções.  
 
CLÁUSULA SEXTA: CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
 
6.1 A empresa obriga-se a responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por 
seus empregados durante a execução do contrato.  
 
6.2 Os serviços e ou materiais serão requisitados conforme necessidade da secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, esporte e Turismo. 
 
6.3 Após Autorização de Fornecimento, a empresa vencedora deverá efetuar o serviço no local 
indicado pelo setor responsável, sem custo adicional, sendo de total responsabilidade da Licitante 
Vencedora. Caso o serviço não for realizado no prazo referido, a CONTRATADA estará sujeita às 
sanções previstas neste Edital e em Lei. 
 
6.4 Os materiais deverão ser entregues em até 03 dias (três) após emissão da autorização de 
fornecimento, conforme solicitado na Prefeitura Municipal de Major Gercino; 
 
6.5 Para os serviços de mão de obra a empresa licitante deverá disponibilizar no mínimo 02 (dois) 
profissionais em período integral (08 horas diárias) durante todo o mês de novembro conforme 
necessidade para instalação de todos os materiais de iluminação para realização do evento que 
acontecerá dia 01 de dezembro de 2018. 
 
6.6 No dia da realização do evento no período noturno a empresa deverá disponibilizar um 
profissional para o acendimento das luzes e, se necessário solucionar eventuais falhas; 
 
6.7 Para os serviços de mão de obra é de responsabilidade da empresa os custos de deslocamento e 
alimentação dos profissionais que serão disponibilizados para trabalharem na montagem do evento 
durante todo o mês de novembro; 
 
6.8 Os deslocamentos que se fizerem necessários para instalação das luzes em qualquer uma das 
localidades do município, quando solicitado, é de responsabilidade da empresa licitante; 
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6.9 Os materiais deverão ter garantia de no mínimo 90 (noventa) dias caso apresentem vícios ou 
defeitos de fabricação e deverão ser trocados em até no máximo 03 dias depois de solicitado visto 
que são para o evento “Natal Luz” que tem uma duração programada. 
 
6.10 Para os serviços de instalação das luzes, durante o mês de dezembro até janeiro, quando for 
feita a retirada das decorações, a empresa deverá prestar assistência técnica nas instalações para 
reparar, corrigir ou substituir as instalações, caso necessário.  

 
6.11 No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 
com transporte e outras quaisquer despesas que incidem sobre a contratação. 
 
6.12 Dentro do prazo da vigência da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor (es) será (ao) 
OBRIGADO(S) ao fornecimento do(s) produtos, desde que obedecidas as condições do Edital do 
Pregão, de forma PRESENCIAL, que precedeu a formalização desta Ata.  
 
6.13 A Prefeitura Municipal de Major Gercino promoverá ampla pesquisa de mercado, de forma a 
comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, 
condição indispensável para a solicitação da aquisição.  
 
6.14 O(s) Fornecedor (es) se obriga(m) manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, 
todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.  
 
6.15 Como condição de prestação dos serviços, os fornecedor (es) que tiver(em) seu(s) preço(s) 
registrado(s) se comprometem a apresentar, sempre que solicitado, os documentos que originaram a 
sua habilitação.  
 
6.16 Serão de responsabilidade dos concorrentes que tiverem seus preços registrados o ônus 
resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por 
culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da Lei, 
relacionadas com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS.  
 
6.17 O Inadimplemento de qualquer item do Edital, da Carta-Proposta, da Autorização de Compras e 
da Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ensejará, a critério da Prefeitura Municipal de Major 
Gercino - SC, o cancelamento do REGISTRO DE PREÇOS dos fornecedores inadimplentes, 
sujeitando-o às penalidades previstas nesta ata.  
 
6.18 O contratado é responsável civil e criminalmente pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato e ainda 
pela solidez e segurança do serviço prestado. 
 
6.19 O contratado é responsável exclusivo pelas verbas trabalhistas e previdenciárias de todos os 
seus contratados. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES. 
 
7.1 Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso injustificadamente será 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo 
da aplicação das sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.  
 
7.2 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores, 
não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas nos termos do item 9.11 deste Edital, 
conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem a contratação. 
  
7.3 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais; 
 
7.4 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa, pela 
inexecução total ou parcial do Edital: 
 
I - advertência; 
 
II – multa(s), que deverá(ao) ser recolhida(s) na tesouraria desta municipalidade: 
 
a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos 
prazos das entregas, previstos no edital limitado a 15 (quinze) dias de atraso;  
 
b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada 
no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência; 
 
c) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar a Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e 9.648/98, 
e multa de 15% sobre o valor total do contrato; 
 
d) As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente; 
 
e) Ficarão ainda sujeito às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 
88 do mesmo diploma legal; 
 
f) Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.  
 
CLÁUSULA OITAVA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
8.1 O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito: 
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a) Se o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;  
 
b) O fornecedor não entregar os materiais e/ou serviços solicitados na “AUTORIZAÇÃO DE 
COMPRAS”; 
 
c) Desatender qualquer das cláusulas descritas no edital ou na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;  
 
d) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e 9.648/98; 
 
e) Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a administração;  
 
f) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 
consequências previstas no item 7.2; 
 
g) Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e 9.648/98; 
 
h) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
9.648/98, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 
 
i) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências previstas no art. 
80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e 9.648/98 e 10.520/02.  
 
CLÁUSULA NONA: DAS DOTAÇÕES. 
 
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias do 
ano vigente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
10.1  A gestão do contrato fica sob responsabilidade da Secretária Municipal de Educação, Cultura, 
esporte e Turismo. 
 
10.2 A fiscalização do contrato fica sob responsabilidade do Diretor Geral de Compras, Contratos e 
Licitações. 
 
10.3 Fica eleito o foro da Comarca de São João Batista, para dirimir questões resultantes da ou 
relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.  
 
10.4 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação que originou o presente ajuste.  
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10.5 E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas. 
 

Major Gercino, xx de outubro de 2018.  

 

 

 

 

MARIA JANETE DE SOUZA HASCHEL 
GESTOR DO CONTRATO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E. E TURISMO 
 

 

 

 

ERNANDE STOLARCZK 
FISCAL DO CONTRATO 

DIRETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES 
 

 

 

 

VALMOR PEDRO KAMMERS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 
 
 
 
 
 
 

 


