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MUNICIPIO DE LACERDÓPOLIS  

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2016 

CARTA CONVITE Nº 06/2016 

DATA DE EMISSÃO 06/04/2016 

 

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Lacerdópolis - SC, instituída pelo Decreto 

001/2016, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação na 

Modalidade de CARTA CONVITE, Tipo Menor Preço Por Item, sob regime de execução imediata, 

regida pela Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada, e as condições deste Edital, para 

contratação do objeto abaixo especificado, observadas as seguintes condições: 

 

1 - PUBLICAÇÃO 

 

1.1 - O Edital será encaminhado para, no mínimo, três pessoas jurídicas e publicado no Mural 

Público Municipal, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis para o dia previsto para abertura das 

propostas. 

 

2 - DO OBJETO e EXECUÇÃO 

 

2.1 - Aquisição parcelada de Óleo lubrificante, Graxa e Fluido de Freio, com as características, 

quantidades e valores máximos conforme anexo I, os quais serão adquiridos pelo Município para os 

veículos e máquinas de seus diversos setores, de acordo com a sua necessidade, mediante requisição 

do chefe de cada setor. 

 

2.2 - Os itens devem estar acondicionados em embalagem original do produto, devidamente 

lacrado, com rotulo ou impressão na própria embalagem contendo no mínimo os seguintes dados: 

marca, ficha técnica do produto, data de fabricação, data de validade, lote, API (conforme o caso), 

responsável técnico, registro no órgão competente, entre outros.   Para cada dia de atraso na  entrega 

do item  o Município cobrará  multa de R$ 100,00 (Cem reais), limitado ao valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais) da empresa vencedora do certame, caso o atraso seja superior a 20 (vinte) dias a 

presente ata será cancelada e a empresa sofrerá também as penalidades legais conforme consta neste 

edital.  No momento do recebimento do item, caso a administração constate que o mesmo não 

atenda as exigências contidas no Anexo I a empresa sofrerá também as penalidades conforme 

consta no edital, e será cobrada a multa acima estipulada por dia de atraso na substituição do 

produto. Todos os itens constantes neste edital estão sujeitos a serem encaminhados para análise em 

laboratório, para verificar se o mesmo atende o constante nas normas e resoluções vigentes no país 

(conforme item em questão). Sendo realizada a análise e constatado alteração no(s) produto(s), será 

aplicada uma multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por item adulterado, e demais penalidades legais. 

Todos os itens constantes neste processo devem ser entregues na garagem de máquinas da 

Prefeitura de Lacerdópolis, durante horário de expediente, sob pena de não serem recebidos, e sem 

custos adicionais para o Município de Lacerdópolis. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

3.1 - Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto, convidadas 

ou não, inscritas ou não no cadastro de fornecedores do Município. Para participarem da presente 

Licitação, deverão os proponentes apresentar em envelope lacrado, os documentos relativos à 

Habilitação e Proposta. 

 

3.2 - Não podem participar da presente licitação as empresas que estejam cumprindo as sanções 

previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, atualizada, bem como as empresas nas 

seguintes condições: 
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a) em processo de falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; 

b) constituídas sob a forma de consórcio, associação ou cooperação; 

c) sem registro no País (estrangeiras que não funcionam no País) e, ainda, as sociedades não 

personificadas. 

 

3.3 - Para se manifestar nas fases deste procedimento licitatório os participantes poderão credenciar 

um representante: 

 

a) se administrador da empresa, mediante apresentação de cópia do ato constitutivo ou documento 

de nomeação ou eleição acompanhado do documento de identidade; 

 

b) se terceiro, mediante instrumento público de procuração ou por procuração particular, esta com 

reconhecimento de firma acompanhado de documento de identidade. 

 

3.4 - A participação compreende a apresentação de 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 deverão estar os documentos de habilitação exigidos neste Edital, em 

originais ou cópias autenticadas, ou ainda o certificado de habilitação, caso se trate de fornecedor 

que tenha optado pelo cadastramento prévio, na forma da lei 8.666/93. O outro envelope deve 

conter escrito o número 02 (dois), o qual conterá a cotação do licitante. 

 

3.5 - 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 arquivado com os respectivos documentos no processo. 

 

3.6 - A proposta deve ser redigida em idioma nacional, sem emendas ou rasuras e assinada, 

contendo ainda: 

 

a) preço unitário por item, em algarismo e por extenso, prevalecendo este último no caso de 

divergências; 

 

c) nos preços serão considerados apenas 02 (duas) casas decimais após a virgula; 

 

d) nos preços deverão estar incluídos todos os custos que incidam ou venham a incidir sobre o 

objeto, conforme dispor a legislação específica; 

 

e) o prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 

 

f) as propostas, depois de entregues, serão irretratáveis e irrenunciáveis. 

 

§ 1º - serão desconsideradas as propostas que forem consideradas inexequíveis, presumindo-se 

como tais aquelas que contiverem preços unitários irrisórios, ou acima do preço máximo indicado 

na cláusula segunda deste edital. 

 

§ 2º - Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de um 

proponente. 

 

§ 3º - O não credenciamento do representante impedirá qualquer pessoa presente de se manifestar e 

responder pelo proponente, sem prejuízo do direito de oferecimento dos documentos de habilitação 

e proposta. 

 

§ 4º Fica assegurado aos proponentes até a data de abertura dos envelopes, mediante juntada dos 

documentos previstos neste artigo, a substituição do seu representante junto ao processo licitatório. 
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4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 - A dotação orçamentária que fará frente às despesas decorrentes da execução desta Licitação 

será a seguinte: 

 

ORGAO 05-SECR.DE TRANSPORTE E URBANISMO 

UNIDADE 01-SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

Proj/At.  26.782.1005.2.013-MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 

Compl.Elem.     3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos    (26) 

Recurso 0000-Recursos Ordinários 

 

ORGAO 06-SECR.DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES 

UNIDADE 03-SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Proj/At.  12.361.1007.2.030-TRANSPORTE DE ALUNOS 1º.GRAU 

Compl.Elem.     3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos (67)  

Recurso 0062-Transferências de Convênios – Estado/Educação 

 

ORGAO 08-SECR.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

UNIDADE 01-SERVIÇOS DE AGRICULTURA 

Proj/At.  20.606.1010.2.041-MANUT.SERV.DISTR.ADUBO 

ORG.CALCARIO,DESTOCA  

Compl.Elem.     3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos    (87) 

Recurso 0000-Recursos Ordinários 

 

5 - DA HABILITAÇÃO 

 

5.1 - Nos termos do art. 32, § 1º, da lei 8.666/93, atualizada, fica dispensada para todas as pessoas 

jurídicas que pretenderem participar da presente licitação a apresentação de parte dos documentos 

de que tratam os arts. 28 a 31 da mencionada Lei, exceto quanto aos seguintes: 

 

Habilitação Jurídica: 

 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado das alterações, devidamente 

registradas, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício e respectivas alterações contratuais. 

 

Habilitação Fiscal: 

 

a) Prova da regularidade para a Fazenda Federal (certidão de quitação de tributos e contribuições 

federais); 

b) Prova de regularidade quanto a dívida ativa da união; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de seu domicílio; 

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei. 

f) Declaração da empresa proponente, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da 

Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 

Federal, de que não possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito anos 
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realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis anos trabalhando 

em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

§ 1º - Os documentos acima citados poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do Município de Lacerdópolis ou 

publicação em órgão da imprensa oficial; 

 

§ 2º - A não apresentação de qualquer dos documentos previstos neste Edital para a fase de 

habilitação importará na desclassificação da proponente. 

 

§ 3º - Serão automaticamente desclassificados, salvo no caso do item 13.4 da cláusula décima 

terceira, as empresas que apresentarem certidões com data de validade expirada. Serão igualmente 

desclassificadas, as propostas que contenham ofertas e vantagens não previstas neste Edital, ou seja, 

em desacordo com as especificações aqui exigidas. 

 

6 - DA DATA DE ABERTURA DAS HABILITAÇÕES E PROPOSTAS 

 

6.1 - O início da abertura dos envelopes será às 14:00 horas, do dia 14/04/2016, na sala de reuniões 

da Prefeitura Municipal, localizada na Rua 31 de março 1050, centro, Lacerdópolis-SC. 

 

6.2 – A proponente deverá apresentar junto a Proposta de Preço os seguintes documentos: 

 

6.2.1 – Declaração expedida por algum fabricante de motores e/ou montadora de veículos 

nacional ou instalada no Brasil de que as marcas ofertadas são aprovadas ou recomendadas 

pelo fabricante e/ou montadora; 

 

6.2.2 – Ficha técnica do produto que comprove a correlação com o material objeto desta 

licitação. 

 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO EMPATE 

 

7.1 - O Julgamento será realizado pelo critério do MENOR PREÇO POR ITEM classificando-se em 

primeiro lugar o licitante cuja proposta estiver de acordo com as especificações do Edital e 

apresentar o menor preço do item. 

 

7.2 - O licitante deverá cotar a sua proposta de acordo com as especificações contidas na cláusula 

primeira deste Edital - Do Objeto. 

 

7.3 - Caso ocorra empate ao objeto cotado, o critério de desempate será o do sorteio público, que 

será realizado na própria audiência de julgamento se presentes os licitantes, ou no prazo de vinte 

quatro horas, caso em que serão convocados. 

 

8 - OS RECURSOS, CONDIÇÕES PARA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E ASSINATURA 

DO CONTRATO 

 

8.1- 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; 
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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 temporária ou de multa; 

 

8.2 - A intimação dos atos referidos acima, alíneas a, b, c e e, excluídos os relativos a advertência e 

multa de mora, 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.  

 

8.3 - O recurso previsto nas alíneas a e b do item 8.1 acima terá efeito suspensivo. 

  

8.4 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 

de 02 (dois) dias úteis.  

 

8.5 - O recurso será dirigido ao prefeito municipal, 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, contado do recebimento do recurso. 

  

8.6 - 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. 

 

9 - DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

9.1 - 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. 

 

9.2. Os pagamentos serão realizados quinzenalmente, relativamente aos fornecimentos realizados 

entre as referidas datas. 

 

9.3. Não serão pagos valores antecipadamente. 

 

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

 

10.1 - Permitir que os prepostos do Município fiscalizem a entrega do objeto, bem como o estado 

do objeto; 

 

10.2 - Assumir a responsabilidade por todos os tributos e demais encargos incidentes sobre o 

objeto; 

 

10.3 - O contrato a ser firmado não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de 

vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o licitante vencedor 

colocar a seu serviço; 

 

10.4 - É do licitante vencedor a responsabilidade pelos danos que possam afetar o Município ou 

terceiros em qualquer caso, durante a execução do objeto contratado; 

 

10.5 - Manter na vigência do contrato a ser firmado, todas as condições exigidas para a habilitação 

na fase de habilitação da licitação; 
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10.6 - Cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas e condições previstas neste Edital e no contrato a 

ser firmado; 

 

10.7 - Responder pelos danos que resultem de imperícia, imprudência ou negligência de acordo com 

os princípios gerais de responsabilidade, na execução do contrato a ser firmado; 

 

10.8 - Não transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações decorrentes da prestação de 

serviço objeto do presente Edital. 

 

11 - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

11.1 - Pagar no prazo fixado o valor estabelecido no contrato; 

 

11.2 - Esclarecer todas as dúvidas que lhe forem apresentadas; 

 

11.3 - Fiscalizar quanto a entrega do objeto; 

 

11.4 - Cumprir e fazer cumprir as demais cláusulas e condições previstas neste Edital e no contrato. 

 

12 - SANÇÕES PARA O CASO DE INDANIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO 

 

12.1 - O licitante contratado, caso não assine o contrato ou descumpra as normas estabelecidas, e 

que de qualquer forma não realize os serviços que contratar, será penalizado com as sanções 

previstas no art. 86 e ss. da Lei 8.666/93 atualizada, além de ser considerado impossibilitado por 02 

(dois) anos de contratar com o Município, bem como, terá que pagar multa equivalente a 20% (vinte 

por cento) do valor global do contrato. 

 

13 - DA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

13.1 - 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. 

 

13.2 - 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. 

 

13.3 - 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.  

 

13.4 - 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. 

 

13.5 - 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.  
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13.6 - 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. 

 

14 - CONDIÇÕES GERAIS 

 

14.1 - Integra este Edital a minuta do instrumento de contrato (Anexo II), que deverá ser assinada 

pelo proponente vencedor do certame no prazo de 02 (dois) dias úteis da convocação, sob pena de 

decair o direito à contratação na forma do art. 64 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 do mesmo Diploma. 

 

14.2 - Eventuais danos ou prejuízos causados ao Município e/ou a terceiros na execução do 

contrato, comprovadamente causados pela má qualidade dos produtos, importará na 

responsabilização do licitante vencedor. 

 

14.3 - O Município reserva-se o direito de aceitar a proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública, ou ainda, revogar ou anular a licitação, sem que caiba aos licitantes o direito de reclamação 

ou indenização. 

 

14.4 - A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 

 

14.5 - Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei 8.666/93, atualizada. 

 

14.6 - Este Edital poderá ser impugnado até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para 

abertura das propostas. 

 

15 - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal-SC, para dirimir as dúvidas provenientes deste Edital. 

 

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, 1050, na cidade de Lacerdópolis-SC. 

 

 

Lacerdópolis-SC, 06 de Abril de 2016. 
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