
PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2016 

CARTA CONVITE Nº 04/2016 

DATA EMISSÃO 31/03/2016 

 

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Lacerdópolis-SC, 

instituída pelo Decreto 01/2016, torna público para conhecimento dos 

interessados que fará realizar processo licitatório, na modalidade de 

CARTA CONVITE, do tipo Menor Preço Por Item, regida pelo Lei 

8.666/93, e suas alterações, cuja documentação e Propostas de Preços 

deverão ser entregues na data, local e horário abaixo mencionados. 

 

1 - DA PUBLICAÇÃO: 

 

Este Edital além de ser encaminhado para os convidados, será publicado no 

Mural Público Municipal, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 

úteis, ao dia previsto para abertura das propostas. 

 

2 - DO OBJETO 

 

2.1 - A presente licitação, tem por objeto a prestação parcelada de 

Vulcanização, Consertos e Recapagens, com as características, quantidades 

e preços máximos conforme Anexo I do edital, os quais serão adquiridos 

pelo Município para os veículos e Máquinas para exercício de 2016, de 

acordo com a sua necessidade, mediante requisição do chefe do setor. 

 

2.2 - Os objetos licitados, não geram obrigação ao Município de sua 

aquisição, ficando esta condicionada a demanda, que por sua vez será 

determinada pela necessidade dos serviços. 

 

2.3 - A requisição do objeto fica condicionada ainda a existência de 

disponibilidade financeira, ficando, porém o Município obrigado a 

empenhar e pagar todos os objetos requisitados e recebidos. 

 

3 - DA ABERTURA 

 

O início da abertura dos envelopes das habilitações será dia 08/04/2015 às 

14:00 horas  na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. 

 

4 - DA ENTREGA DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA 

 



4.1 - Os pneus deverão ser entregues pelo licitante vencedor, na Garagem 

do Parque de Máquinas do Município, situada na Rua Simão Proner, nesta 

cidade de Lacerdópolis. 

 

4.2  -O licitante vencedor deverá recolher e entregar o pneu, no local 

indicado no item anterior no prazo máximo de 03 dias da solicitação. 

 

4.3 - O Prazo de vigência será até 31/12/2016. 

 

5 - Da Dotação Orçamentária 

 

5.1 - Constitui obrigação do Município, empenhar o contrato que será 

firmado pelo seu valor total, a fim de garantir dotação orçamentária para 

fazer frente às despesas decorrentes da execução do contrato que será 

formalizado em decorrência deste processo licitatório. 

 

5.2 - As despesas provenientes da execução do contrato a ser firmado 

correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

ORGÃO : 05 SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO 

UNIDADE  01 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

PROJ/ATIV.  26.782.1005.2.013 MANUT. ESTRADAS VICINAIS 

Compl.Elem.: 3390.39.19.00.Manutenção e Conservação de veículos (26) 

Recurso : 000- Recursos Ordinários 

 

ORGÃO : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E 

ESPORTES 

UNIDADE  03 SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

PROJ/ATIV.  12.361.1007.2.030  - TRANSPORTES DE ALUNO 1º 

GRAU 

Compl.Elem.: 3390.39.19.00.Manutenção e Conservação de veículos (68) 

Recurso : 0001- receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 

Educação 

 

ORGÃO : 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE 

UNIDADE  01 SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

PROJ/ATIV.  20.606.1010.2.041- MANUT. SERV.DISTR. 

ADUBO ORG. CALCARIO, DESTOCA  

Compl.Elem.: 3390.39.19.00.Manutenção e Conservação de veículos (87) 

Recurso : 000- Recursos Ordinários 

                 

6 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 



 

Os licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, a fim 

de satisfazerem à habilitação jurídica, conforme preceitua o art. 28 da Lei 

8.666/93. 

 

6.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

6.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

 

6.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

 

7 - DA HABILITAÇÃO FISCAL 

 

7.1 - comprovante da inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes 

(CNPJ/MF); 

 

7.2 - comprovante da inscrição no cadastro de contribuintes municipal, 

relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual. 

 

7.3 - comprovante da regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 

da lei; 

 

7.4 - comprovante da regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

 

7.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

8 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA. 

 

Fica dispensada de acordo com art. 32, Inciso 1º da Lei 8.666/93. 

 

9 - DA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 



9.1 - Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurado, como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

 

9.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 10 (dez por cento) superiores ao melhor preço. 

 

9.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com o 

artigo 43 da Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição.  

 

9.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado, à mesma, o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou 

Positivas com efeito de Certidão Negativa. 

 

9.5 - A não regularização da documentação, no prazo previsto implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação.  

 

9.6 - A empresa que não comprovar a condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, no ato de credenciamento, não terá direito aos 

benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006. 

 

10 - DOS PARTICIPANTES E DA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 

 

10.1 - Poderão habilitar-se a participar do presente processo de Licitatório, 

quaisquer pessoas jurídicas que atendam as condições deste Edital. 

 

10.2 O licitante deverá apresentar dois envelopes, lacrados, ambos 

contendo o nome do licitante, o número do processo de licitação e sua 

modalidade, sendo um contendo o número 01 (um), no qual deverá estar os 

documentos de habilitação exigidos neste Edital, em original ou cópias 

autenticadas. 

 



10.3 – Os envelopes número 01 (um) contendo os documentos de 

habilitação e os envelopes número 02 (dois) contendo os as propostas serão 

recepcionadas pela Comissão de Licitações até as 14:00 horas do dia 

08/04/2016, na sede da Prefeitura Municipal, com endereço na Rua 31 de 

Março nº 1050, centro, no município de Lacerdópolis-SC. 

 

10.4 - A proposta envelope 02 (dois) deverá ser apresentada em envelope 

fechado, o qual conterá a cotação do licitante via impressa e assinada, com 

valor unitário, marca e valor global da proposta, e via CD/Pen Drive da 

AutoCotação da empresa Betha o qual será fornecido ao licitante. 

 

10.5 - O envelope de número 02 (dois), somente será aberto, caso o 

envelope de número 01 (um) contenha todos os documentos exigidos, caso 

contrário não será aberto e será devolvido ao licitante, permanecendo o 

envelope de número 01 (um) arquivado com os respectivos documentos, no 

processo. 

 

11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO EMPATE 

 

11.1 - O julgamento será realizado pelo critério do menor preço por item; 

 

11.2 - Em caso de empate, será realizado sorteio público, observando-se 

ainda, o que dispõe o art. 44 da Lei Complementar 123/2006. 

 

12 - DOS RECURSOS, CONDIÇÕES PARA ADJUDICAÇÃO DO 

OBJETO E ASSINATURA DO CONTRATO. 

 

12.1 - Cabe recurso administrativo dirigido ao Prefeito Municipal, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, 

nos casos de: 

 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração 

ou cancelamento; 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I  do artigo 79 da Lei 

8.666/93; 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão ou de multa. 

 

12.2 - A intimação dos atos referidos acima, alíneas “a”, “b”, “c”, e “e”, 

excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será 

feita mediante publicação no Mural Público Municipal, salvo para os casos 



previstos nas alíneas “a” e “b”,  se presentes os prepostos dos licitantes no 

ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação 

direta aos interessados e lavrada em ata. 

 

12.3 - Os recursos previstos nas alíneas “a” e “b” do item 12.1, terão efeito 

suspensivo. 

 

12.4 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que 

poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

 

12.5 - O recurso será dirigido ao Prefeito, por intermédio da Comissão de 

Licitações, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 

devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 02 (dois) 

dias úteis. 

 

12.6 - caso não haja recursos, ou após julgados se chegar a um vencedor, o 

objeto será adjudicado ao vencedor, sendo o mesmo convocado para em 02 

(dois) dias úteis assinar o contrato. 

 

12.7 - É facultado aos licitantes participantes que não comparecerem 

nas sessões de julgamento apresentar Termo de Renúncia (anexo III do 

edital). 

 

13 - DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE E PAGAMENTO 

 

13.1. O valor do objeto contratado poderá ser alterado, mediante pedido 

fundamentado e comprovado a necessidade de restabelecimento do 

inicialmente pactuado, na forma prevista no art. 65, “d” da lei 8.666/93. 

 

Os preços cotados não sofrerão reajustes até o final do Contrato, salvo na 

hipótese do artigo 65, II, “d”, da Lei 8.666/93, consolidada, desde que 

devidamente fundamentado. 

 

13.2. Os pagamentos serão realizados quinzenalmente, relativamente aos 

fornecimentos realizados entre as referidas datas. 

 

13.3. Não serão pagos valores antecipadamente. 

 

14 - SANÇÕES PARA O CASO DE INDANIMPLEMENTO DA 

OBRIGAÇÃO 

 



14.1 - O licitante contratado, caso não assine o contrato, ou caso descumpra 

as normas estabelecidas no contrato, e que de qualquer forma não entregue 

o objeto que contratar, será considerado impossibilitado por dois anos de 

contratar com o Município, além de ter que pagar ao Município uma multa 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado, além das 

demais sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 atualizada. 

 

14.2 - Este Edital poderá ser impugnado até 48 horas antes do horário 

previsto de abertura das propostas. 

 

Maiores informações, poderão ser obtidas pelo telefone (0**49) 3552-0188 

no horário comercial, ou junto a Comissão de Licitações, na Prefeitura 

Municipal de Lacerdópolis, sito à Rua 31 de março, na cidade de 

Lacerdópolis-SC. 

 

Lacerdópolis SC, 31 de março de 2016. 

 

 

 
 

 

 


