
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 27/2014. 

MODALIDADE: Pregão Presencial  

 
PREÂMBULO 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº. 
80.912.124/0001-82, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar processo 
licitatório, na modalidade de Pregão, do tipo Menor preço por item, o qual será processado e julgado em 
consonância com a Lei Federal nº. 10.520, com aplicação subsidiaria da Lei 8.666/93 e suas atualizações. 
Para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta, fica determinado o dia 06/06/2014 até às 08:45 
horas, os quais deverão ser entregues na Sala de Compras e Licitações. O início da sessão publica 
ocorrerá às 09:00 horas, do dia da entrega dos envelopes. 
 
1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de atualização do patrimônio do 
município de São Miguel da Boa Vista/SC, compreendendo bens móveis e imóveis, envolvendo as 
seguintes atividades: 
 
1.1 - DO OBJETO: 
Item Quan Und Preço 

Máximo 
Especificação 

01 01  serv  26.000,00 Disponibilização de modelo de documento para formação de comissão 
de servidores conforme NBCASP, para fundamentar/validar o trabalho; 
Levantamento físico de todos os bens móveis e imóveis do Município, 
com descrição e anotação dos bens em má condição de uso, 
reconhecimento e mensuração de perdas por irrecuperabilidade e 
inservibilidade; 
Serviço de colocação de plaquetas faltantes (plaquetas disponibilizadas 
pelo Município); 
Emissão dos termos de responsabilidade pela guarda e eventuais 
transferências para cada local/centro de patrimônio; 
Comparação do patrimônio físico atual com o sistema informatizado, 
baixas e incorporações necessárias no sistema patrimonial (móveis e 
imóveis), com base em procedimentos legais necessários; 
Recadastramento, organização e atualização das contas de cada 
classe no sistema de patrimônio, com conferência das contas analíticas 
dos bens no sistema patrimonial, segundo classe sintética superior, já 
pré-definidas; 
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; 
Cálculo do valor justo (redução a valor recuperável) de cada classe dos 
bens móveis e imóveis, 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, realizado e registrado no sistema informatizado de 
patrimônio, em cada cadastro dos bens, pela empresa contratada; 
Configuração do sistema de patrimônio, no cadastro dos 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, dos bens atualizados, por classe de bens, 
com cálculo do valor residual por classe, 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. 
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; 
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;  
Auxilio na elaboração do Parecer do Controle Interno referente às 
atualizações no patrimônio; 
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; 

 
2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1 Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências deste Edital, e: 
 
2.1.1 não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração Pública em todas as 
esferas; 
 
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
 
3.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, diretamente ou através de 
seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido a 
intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. 
 
3.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada por fora do envelope da 
proposta. 
 
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
 
a) se representante legal, deverá apresentar: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante devidamente 
reconhecida, em que conste o nome do outorgante e, também, o nome do outorgado, constando ainda, a 
indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública;  
 
3.4. Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
constantes no item 8 do edital (conforme modelo anexo II – deste edital, a qual deverá ser apresentada por 
fora do envelope nº. 01 Proposta, juntamente com a Carta de Credenciamento (conforme modelo anexo I – 
deste edital) ou outro documento conforme item 3.3. 
 
3.5. A presença do licitante ou representante legal não é obrigatória, porém, para exercer os direitos de 
ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de seu 
representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
 
3.6. Nenhum representante poderá representar mais de um licitante; 
 
4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 
4.1 Os interessados, no dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Edital, para a realização desta 
licitação, deverão entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os 
Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu 
fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 
À Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista/SC 
Pregão Presencial  
Processo Licitatório N° 27/2014 
Envelope n° 1 - PROPOSTA 
Nome do Proponente: 

 
À Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista/SC 
Pregão Presencial  
Processo Licitatório N° 27/2014 
Envelope nº 2 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 

 
5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
5.1 No dia, hora e local mencionado no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes e demais 
pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 - 
PROPOSTA DE PREÇO e 02 - DOCUMENTOS. 
 
5.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhum licitante retardatário. 
 
5.3 O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por meio de 
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos 
do certame. 
 
6 - PROPOSTA DE PREÇO: 
 
6.1 A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, 
redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo proponente, e deverá conter: 
 
a) Razão Social da Empresa, Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, endereço 
completo, bem como telefone de contato (se houver), com assinatura dos  Representante Legais da 



 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa.  
 
b) Prazo de vigência da proposta mínimo de 60 dias, contados da data-limite prevista para entrega das 
propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº. 8.666/93 e art. 6º da Lei nº. 10.520, de 17-07-2002. 
  
6.2. Prazo - O prazo para execução do objeto, do item 1, atividades “a” a “f”, é  de 120 dias, contados da 
emissão da Autorização de Fornecimento pela Prefeitura Municipal de Chapecó/SC e das atividades “g” a 
“o” do item 1, é de 120 dias a contar da conclusão e entrega das atividades “a” a “f”. A atividade “p” do item 
1 deste edital, deverá ser executado durante todo o período contratado. 
 
6.3 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas 
casas decimais após a vírgula. 
 
6.4 Deverão estar incluídos nos preços ofertados, todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos 
incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, taxa de administração e lucro, 
materiais e mão de obra a serem empregados, seguros e quaisquer outros necessários ao fiel e integral 
cumprimento do objeto deste edital e seus anexos. 
 
6.5 A proposta será julgada pelo menor lance do item, apurado após a etapa dos lances e de acordo com as 
especificações do produto. 
 
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 
7.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais 
baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, com fundamento no contido 
no artigo 4º inciso VIII da Lei 10.520/2002, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos 
itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor. (art. 4º, VIII da Lei 10.520/2002) 
 
7.2 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o número de participantes, oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. (art. 4º, inciso IX da Lei 
10.520/2002). 
 
7.3 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 
convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos em valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor. 
 
7.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
7.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na 
ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação. 
 
7.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
7.6.1 Será vedada ainda, a consulta a agentes externos ao certame, tal como a utilização de aparelho 
celular ou similares para obter valores nos lances, tendo em vista a celeridade do processo, onde esses 
macetes tendem a retardar o procedimento. 
 
7.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 13 - DAS PENALIDADES deste Edital. 
 
7.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito 
de ordenação das propostas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.9 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
7.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
7.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores 
consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 
 
7.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado 
vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço 
de mercado e ofertar o menor preço unitário. 
 
7.13 Serão desclassificadas: 
 
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que contiverem 
opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou 
que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do 
ITEM 6; 
 
b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis; 
 
c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 
 
7.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital. 
 
7.15. 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. 
 
7.16 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Departamento de Compras e 
Licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste Edital. 
 
7.17 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação 
dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
8 - DA HABILITAÇÃO: 
 
8.1 Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os 
documentos de habilitação a seguir. 
 
8.2. Da habilitação jurídica 
 
a)Cópia do Contrato Social da Empresa Licitante, devidamente autenticado. 
b)Cópia do Cartão CNPJ da Empresa Licitante. 
c)Declaração de acordo com o Disposto no art. 7º, XXXIII, CF/88 - Declaração de que a Empresa não 
emprega menores de 18 anos de forma irregular. (Conforme modelo anexo III – deste edital). 
d) Atestado de capacidade técnica que demonstre que a empresa licitante ou responsável legal pela 
empresa licitante já desenvolveu trabalho semelhante aquele objeto da licitação em órgão público, incluindo 
a atualização contábil de acordo com as NBCASP. 
e) Comprovação de a empresa possuir no quadro profissional contábil devidamente registrado no Conselho 



 
 
 
 
 
 
 
 
de sua Classe Profissional – Cópia do CRC. 
 
OBS: Caso o proponente esteja presente na sessão de abertura e recebimento, e uma vez apresentada à 
documentação supra para o credenciamento, estará dispensado de anexar novamente os documentos no 
envelope de habilitação. 
 
8.3. Regularidade fiscal; 
 
a) Certidão Negativa de Débito Federal; 
b) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual do domicílio da sede da licitante;  
c) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede da licitante; 
d) Certidão Negativa de Débitos para com o FGTS; 
e) Certidão Negativa de Débitos para com o INSS; 
f) Certidão Negativa de Falência e Concordata; 
 
8.4 Regularidade Trabalhista; 
 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
8.5. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, 
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 
Obs.: Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor da Administração Municipal, ou 
ainda publicação em órgão da imprensa oficial, ficando aqueles obtidos por meio da Internet sujeitos a sua 
verificação. 
 
9 - DA ADJUDICAÇÃO: 
 
9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-
lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
9.2. Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o Pregoeiro inabilitará o licitante e examinará 
as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, 
até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em 
que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de 
recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, 
bem como o registro de que todas os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se 
sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 
 
10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
10.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, 
terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
 
10.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias 
corridos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
 
10.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 



 
 
 
 
 
 
 
 
admissibilidade dos recursos. 
 
10.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no 
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
 
10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 
 
 
11 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 
11.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante o Departamento de 
Compras e Licitações, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da 
sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o viciaram; 
 
11.2 A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará 
como recurso, recebendo tratamento como mera informação; 
 
11.3 Dos demais atos relacionados com o pregão o recurso dependerá de manifestação do licitante ao final 
da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor recurso com a síntese das suas 
razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar memoriais relacionados à 
intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a contar ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
 
11.4 A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de recurso; 
 
11.5 Não serão aceitos como recursos às alegações e memoriais que não se relacionem às razões 
indicadas pelo licitante na sessão pública; 
 
11.6 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 
12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
12.1. Qualquer informação ou dúvida de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 
Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de São Miguel da Boa Vista, no Departamento de 
Compras e Licitações, sito na Rua São Luis n° 210, ou pelo telefone (49)36670050, no horário de 
expediente, preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para 
recebimento dos envelopes. 
 
12.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão encontrar-
se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Compras e Licitações. 
 
12.3. Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para 
o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüentes aos ora fixados. 
 
12.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua documentação o 
endereço e os números de fax e telefone e e-mail. 
 
12.5. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
 
12.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 



 
 
 
 
 
 
 
 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município de São Miguel da 
Boa Vista, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8666/93, sobre o valor inicial contratado. 
 
12.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
12.8. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em 
despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº. 8666/93). 
 
12.9 São anexos deste Edital: 
 
- ANEXO I: MODELO DE CREDENCIMENTO. 
- ANEXO II: MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÁS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO. 
- ANEXO III: MODELO DE DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES EM ATENDIMENTO AO 
DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, CF/88. 
- ANEXO IV: MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
- ANEXO V: MINUTA DO CONTRATO 
 
12.10. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Maravilha/SC, para dirimir 
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, 
por mais privilegiado que seja. 
 
 

São Miguel da Boa Vista/SC, 23 de maio de 2014. 
 
 
 

VALMIR CESAR SCHROTER        GILBERTO JOSE MIORANDO        EDSON CESAR RIGOTTI 
Prefeito Municipal em exercício                 Assessor Jurídico                        Presidente da CML. 
 
 
 

Secretaria Municipal de Administração 
Responsável pelo setor 

 
 

 
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 27/2014. 
MODALIDADE: Pregão Presencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 27/2014 
 
 
 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________,portador(a) da cédula de identidade nº 
__________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo Município de São Miguel da 
Boa Vista, na modalidade de Pregão, sob o nº 27/2014, 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. 
 
 
Local e data. 
 
 
 
 
_________________________________ 
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
(firma reconhecida) 
 
 
 
 
_________________________ 
Nome do dirigente da empresa 
 
 
 
 
Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento 
licitatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 27/2014 
 
 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 
(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 
 
A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º..................,localizada à................................ 
DECLARA, para fins de participação na licitação Processo Licitatório nº. 27/2014 promovida pela Prefeitura 
Municipal de São Miguel da Boa Vista SC, e sob as penas da lei, de que atende todas as exigências de 
HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 
 
 
 
Local de data, 
 
 
 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 27/2014 
 
 
DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES 
 
 
 
(Nome da Empresa), CNPJ nº. __________________ sediada à (Endereço Completo) DECLARA, para fins 
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.Ressalva; emprega menor, a partir de 14 (quatorze) 
anos na condição de aprendiz. 
 
 
 
________________, _____ de ___________________ de 2014. 
 
 
 
___________________________________________________ 
(Nome completo do declarante) 
 
 
 
___________________________________________________ 
(Nº. da CI do declarante) 
 
 
 
___________________________________________________ 
(Assinatura do declarante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO IV 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 27/2014 
 
 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
(Modelo) 
 
(Nome do Órgão Público), CNPJ nº. __________________ sediada à (Endereço Completo), ATESTA para 
os devidos fins que a (Nome da empresa licitante/Nome do responsável legal da empresa licitante), inscrita 
no CNPJ/CPF nº............ com sede na...................., Município..............., forneceu os materiais ou prestou os 
serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo previsto no instrumento contratual. 
 
(Descrever os serviços que foram executados pela licitante) 
 
 Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram executado (a)s 
satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua 
conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 
 
 
________________, _____ de ___________________ de 2014. 
 
 
 
___________________________________________________ 
(Nome completo do declarante) 
 
 
 
___________________________________________________ 
(Assinatura do declarante) 
 
 
 
 
OBS.: 
 O documento deve ser redigido em papel timbrado da Pessoa Jurídica Pública ou Privada, 
datado e assinado pelo representante legal ou por um dos sócios da referida empresa 
atestadora. O atestado deve ser autenticado em cartório, ou ser apresentado original + cópia, 
cuja autenticidade será conferida pelo Pregoeiro. 
 
Nesse atestado deve-se comprovar a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes, 
compatíveis em características, quantidades e prazos de acordo com o objeto social da 
empresa. 
 
Esse atestado não pode ser fornecido por Pessoa Física. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO V 
MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. __/2014. 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.  
 

O Município de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua 
São Luiz 210, inscrito no CNPJ N. º 80.912.124/0001-82 neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Sr. ___________________, brasileiro, residente e domiciliado na _________________ 
n°____, neste Município, inscrito no CPF N.º _______________, RG N°. ______________, 
doravante denominado CONTRATANTE e a empresa __________________, situada 
______________, bairro_________, cidade de ______________, estado de _____, inscrita no 
CNPJ sob n° __________________, Inscrição Estadual __________________, neste ato 
representada pelo Sr. _______________, inscrito no CPF _______________, doravante 
denominado de CONTRATADA, resolvem contratar o objeto do presente, conforme edital de 
pregão Presencial Nº. 27/2014, pelas seguintes clausulas que seguem: 
   
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1– OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de atualização do 
patrimônio do município de São Miguel da Boa Vista/SC, compreendendo bens móveis e imóveis, 
envolvendo as seguintes atividades: 

 
Item Quan Und Preço 

Máximo 
Especificação 

 
01 

 
01  

 
serv  

 
 

 
Disponibilização de modelo de documento para formação de comissão 
de servidores conforme NBCASP, para fundamentar/validar o trabalho; 
Levantamento físico de todos os bens móveis e imóveis do Município, 
com descrição e anotação dos bens em má condição de uso, 
reconhecimento e mensuração de perdas por irrecuperabilidade e 
inservibilidade; 
Serviço de colocação de plaquetas faltantes (plaquetas disponibilizadas 
pelo Município); 
Emissão dos termos de responsabilidade pela guarda e eventuais 
transferências para cada local/centro de patrimônio; 
Comparação do patrimônio físico atual com o sistema informatizado, 
baixas e incorporações necessárias no sistema patrimonial (móveis e 
imóveis), com base em procedimentos legais necessários; 
Recadastramento, organização e atualização das contas de cada 
classe no sistema de patrimônio, com conferência das contas analíticas 
dos bens no sistema patrimonial, segundo classe sintética superior, já 
pré-definidas; 
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; 
Cálculo do valor justo (redução a valor recuperável) de cada classe dos 
bens móveis e imóveis, 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, realizado e registrado no sistema informatizado de 
patrimônio, em cada cadastro dos bens, pela empresa contratada; 
Configuração do sistema de patrimônio, no cadastro dos 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, dos bens atualizados, por classe de bens, 
com cálculo do valor residual por classe, 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. 
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; 
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;  
Auxilio na elaboração do Parecer do Controle Interno referente às 
atualizações no patrimônio; 
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; 

 
CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDICOES ECONOMICO-FINANCEIRAS 
 
                     DO PRECO  

O preço total dos itens adjudicados à empresa é de R$ ________ (________________ 
reais), para o fornecimento dos produtos acima especificados, incluindo-se nele o frete, (tributos e 
demais custos). 
 
                     DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento dar-se-á após a entrega dos itens licitados para Prefeitura Municipal de São 
Miguel da Boa Vista/SC, acompanhadas de nota fiscal. Sendo que o pagamento será efetuado até 
dia 12 do mês subsequente, ao recebimento definitivo do objeto da licitação e apresentação de 
nota fiscal. Os itens ora licitados deverão ser recebidos e conferidos pelo Secretario(a) da pasta, 
hora nominado fiscal do contrato ou por servidor designado sob sua responsabilidade. Após a 



 
 
 
 
 
 
 
 
conferencia dos objetos recebidos, a nota fiscal de cada produto será encaminhada ao respectivo 
Secretario(a) a fim de que este proceda com tramites legais. 

A critério da Contratante, poderão ser utilizada parte dos pagamentos devidos para cobrir 
possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras, de responsabilidade da 
Contratada. 

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no 
próprio instrumento de contrato. 

Os valores dos lances não sofrerão qualquer tipo de reajuste ou reequilíbrio, sendo 
obrigatório a entrega até 31 de dezembro de 2014.  
 
CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

Efetuar a entrega, no máximo até 31 de dezembro de 2014 a partir da assinatura do 
presente contrato dos itens adjudicados em favor da contratada. 

A entrega do objeto deste edital deverá ser feito na Secretaria Municipal de Administração, 
utilizando-se dos sistemas de TI, do Município de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, sem ônus para 
administração municipal. 

O prazo máximo para entrega do objeto da licitação é até 31 de dezembro de 2014 a partir 
da assinatura do presente contrato. 

Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários e 
entre outros. 

O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a Constituição de vinculo 
trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a contratada colocar a 
serviço. 

É da contratada a obrigação do pagamento de tributos que incidirem sobre os serviços 
contratados, em qualquer esfera. 

Assumir todas as despesas com que se refere ao meio de transporte, estadia, e outras 
despesas que se fizerem necessárias para a realização dos serviços ora contratados. 

Fazer-se representar manter durante a vigência contratual, profissional habilitado, para o 
bom andamento do objeto do presente contrato. 

 As despesas decorrentes deste processo licitatório correrão por conta do projeto/atividade: 
 
Proj/Atividade Modalidade de aplicação. Descrição 
2.004 – Manutenção das atividades da 
Administração Geral. 

33900000000000 Aplicações diretas. 

 
Manter o Município permanentemente informado sobre o andamento no que se refere o 

objeto.              
Permitir que os prepostos do Município inspecionem a qualquer tempo e hora o andamento 

dos serviços. 
                                                                  
CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO 

Fiscalizar e controlar através do secretário(a) de Administração, hora nominado de fiscal do 
contrato, desde o inicio ate a aceitação definitiva, o objeto da execução da entrega, nos termos do 
Pregão Presencial n.º 27/2014, bem como aferir quantidades, qualidade, podendo inclusive 
recusar os produtos e aplicar as sansões cabíveis e previstas neste termo contratual.          

Transmitir pôr escrito determinações sobre possíveis modificações. 
Esclarecer as duvidas que lhe foram apresentadas. 
Cumprir as condições de pagamento, sendo que o pagamento sempre será nas datas acima 

especificadas.                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                
CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO 

A entrega do objeto desta será acompanhada e fiscalizada pelo Secretário da Pasta, os qual 
será responsável pela prestação de contas dos serviços adquiridos. 

A fiscalização será exercida no interesse da Administração Municipal e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, 
e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos. 

Estando o objeto licitado em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser 
atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao Departamento Financeiro, para o devido 
pagamento. 
 
CLAUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A contratada que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do objeto, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Publica, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
sem prejuízo das multas previstas neste e das demais cominações legais.  

Em caso de inexecução do objeto, erro de execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará 
sujeita às seguintes penalidades: 
 
I - advertência; 
 
II - multas: 
 
a) De 02% (dois por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, 
limitada há 05 dias, entendendo-se como atraso a não entrega do bem até o dia 31 de dezembro 
de 2014. 
b) De 05% (cinco por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, 
acima de 05 dias estipulados na alínea (a), limitada a 50% do valor do contrato. 
 
c) De 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula 
ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na 
reincidência. 
 
d) De 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer 
defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que 
se seguirem à data da comunicação formal do defeito; 
 
e) De 80% (oitenta por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante 
adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no 
caso de o bem não ser entregue a partir da data aprazada e/ou por rescisão contratual por culpa 
da Contratada. 

No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias 
úteis contados da respectiva intimação. 



 
 
 
 
 
 
 
 

No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações 
legais. 

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 
data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência 
de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.  

As sanções previstas no inciso I poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, da 
clausula sexta. 
 
CLAUSULA SETIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das 
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93. 

Constituem motivo para rescisão do Contrato: 
a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade do 
fornecimento nos prazos estipulados; 
 
d) O atraso injustificado da conclusão do contrato sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 
 
e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
 
f) O descumprimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
g) O cometimento reiterado de falta na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do 
artigo 67 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
h) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil; 
 
i) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
 
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que 
prejudique a execução do Contrato; 
 
k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificada e 
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contrato e 
exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato; 
 
l) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 
situação; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes 
dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
 
n) A não liberação, por parte da Administração, de área ou local para o fornecimento dos 
materiais, nos prazos contratuais; 
 
o) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução 
do contrato; 
 
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, desde que prejudique a execução do contrato ou implique violação, ainda que 
indireta, das normas que disciplinam as licitações. 

Quanto à sua forma a rescisão poderá ser: 
a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 
do artigo 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
b) Amigáveis, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de Licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração; 
 
c) Judicial, nos termos da legislação. 
 
CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS 

Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto, sem o consentimento prévio do 
Município, mediante acordo escrito, obedecido os limites legais permitidos. 

Quaisquer comunicações entre as parte com relação a assuntos relacionados a este 
Contrato, serão formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo destinatário, o 
que constituirá prova de sua efetiva entrega. 

A fiscalização e o controle aludidos na clausula quarta, não implicarão qualquer 
responsabilidade executiva por parte do Município nem exoneração da Contratada no 
cumprimento de qualquer das responsabilidades aqui assumidas. 

Os casos omissos a este Contrato reger-se-ão pela legislação pertinente a matéria na lei 
Federal n. º 10.520/02 com aplicação subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 

Ficam fazendo parte integrante do presente às clausulas fixadas no Pregão Presencial 
n. º 27/2014. 
 
CAUSULA NONA - DO FORO 

Para as questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da 
Comarca de Maravilha, Estado de Santa Catarina, com renuncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado ou especial que possa ser.                    

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, sem emendas ou rasuras, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 

                  São Miguel da Boa Vista (SC), dia __ de ______ 2014. 
 
 

____________________________ 
Prefeito Municipal em exercício 

______________________ 
CNPJ n° _______________ 



 
 
 
 
 
 
 
 

Representante legal 
  
 
 
 
 
 

GILBERTO JOSÉ MIORANDO 
Assessoria Jurídica 

 
 

 
 

 
Secretaria Municipal de Administração  

Responsável pelo setor 

 
 
Testemunhas 
 
 
RICARDO JUNIOR BONFANTI                                                         MARCELO JONEZ MÜLLER 
     CPF: 067.561.069-96                                                                                      CPF: 033.100.669-32 

 
 
 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° __/2014. 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO.  
 
 


