ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO N° 033/2021 – PMB
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 23.470/2021 de 01 de julho de 2021, da Secretaria
Municipal de Administração do Município de Bombinhas, torna público que às 13h e 30 min do
dia 08 (oito) de outubro de 2021, na Sala de Reunião da Comissão Municipal de Licitações,
situada na sede do Paço Municipal, situado na Rua Baleia Jubarte, 328, bairro José Amândio,
cidade de Bombinhas, será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
"MENOR PREÇO POR ITEM", cujo objeto é – “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O
PROJETO SKATE ESCOLA PARA A PRÁTICA DO SKATE NO CONTRA TURNO ESCOLAR A
FIM DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA,” conforme especificações e quantitativos descritos no presente Edital e

em seu Anexo I. O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº
10.520/2002, de 17/07/2002, pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, com as devidas alterações e Lei
Complementar 123 de 14/12/2006 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no
presente Edital e seus anexos.
1. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – A presente licitação tem por
objeto a “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO SKATE ESCOLA PARA A
PRÁTICA DO SKATE NO CONTRA TURNO ESCOLAR A FIM DE CONTRIBUIR PARA
O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA,”

conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I deste Edital.
1.1 O valor máximo previsto para a presente licitação é de R$ 167.820,00 (cento e sessenta e
sete mil oitocentos e vinte reais).
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.
Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
a)
Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou
em processo de recuperação extrajudicial;
b)
Em dissolução ou em liquidação;
➢
Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos
termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;
➢
Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
➢
Que estejam reunidas em consórcio;
➢
Quaisquer interessados que se enquadre nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666/1993.
➢
No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) participar da
presente licitação com tratamento diferenciado das demais empresas é obrigatória à
apresentação da declaração conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital, assinado
por quem de direito ou Certidão de Enquadramento ou equivalente expedida pela Junta
Comercial, na fase de Credenciamento.
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3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: Qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o
pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço
discriminado no cabeçalho deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de
24 (vinte e quatro) horas.
Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
4. DO CREDENCIAMENTO: É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação,
na presente licitação, de mais de uma empresa.
Será admitida, em todas as etapas da licitação, a participação de no máximo um
representante de cada proponente.
Por credenciamento, entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
I – Cópia autenticada de documento oficial de identidade do representante, com foto;
II - Apresentação de Contrato Social ou Estatuto;
III – Carta de credenciamento, podendo ser utilizado o modelo do Anexo II ou
Procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas
e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
licitante; Caso o Credenciado seja sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da
empresa proponente, faz-se necessário somente à apresentação de cópia autenticada do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
IV - A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo do Anexo III;
Obs.: Para empresas que se enquadrem como microempresa (ME), empresa de
pequeno porte (EPP) ou microempreendedor individual (MEI), que optarem por uso
do benefício da Lei Complementar n° 123/2006 e alterações, deverá apresentar
documento descrito abaixo, subitem (V), nesta etapa do processo.
V - Declaração conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital, assinado por
quem de direito ou Certidão de Enquadramento ou equivalente expedida pela Junta
Comercial;
VI - Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo
constante do Anexo IX deste Edital, assinado por quem de direito.
A carta de credenciamento/procuração particular deverá ter firma reconhecida e estar
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante (contrato social).
A falta de apresentação ou a apresentação dos documentos de credenciamento em desacordo
com este capítulo, ou ainda a ausência do representante, equivale à renúncia por parte do licitante ao
direito de apresentar lances durante a sessão e de praticar os demais atos inerentes ao certame,
inclusive quanto a recursos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por
lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante
que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se
encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa.
O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
No ato de credenciamento, o representante da proponente deverá identificar-se,
mediante a apresentação, ao Pregoeiro, de sua Cédula de Identidade ou documento
equivalente, para conferência dos dados com aqueles informados no documento de
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credenciamento.
Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes
devidamente credenciados das proponentes.
Quando o licitante não indicar representante para credenciamento, deverá apresentar
o Instrumento de Constituição da Sociedade (Contrato Social, estatuto, etc.), e a Declaração de
Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, sob pena de desclassificação e a Declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte/Certidão de Enquadramento ou equivalente expedida
pela Junta Comercial, juntamente com o Credenciamento, para uso do benefício da Lei
Complementar n° 123/2006 e alterações.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: Proposta de Preços
e Habilitação.
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 do CNPJ, 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:
I – Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS – PMB
PREGÃO Nº 033/2021 – PMB
LICITANTE: ___________________________________
Nº DO CNPJ:____________________________________
ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇOS)
II – Envelope contendo os Documentos de Habilitação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS – PMB
PREGÃO Nº 033/2021 – PMB
LICITANTE: ___________________________________
Nº DO CNPJ:____________________________________
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, por servidor
municipal devidamente designado, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial.
Visando à racionalização dos trabalhos, é necessário que a autenticação de documentos seja
solicitada antes da realização da sessão de recebimento das propostas, sendo a autenticação efetuada
em horário de expediente, no endereço descrito no preâmbulo deste edital.
Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.
Para os documentos sem validade expressa, considerar-se-á 90 (noventa) dias, contados da
data de sua emissão.
Os documentos não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante do processo
licitatório.
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Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 1)
A proposta de preços, entregue no ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) deve ser
apresentada em uma via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente,
em papel timbrado da licitante ou identificado com o carimbo padronizado do CNPJ, sem ressalvas,
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, com descrição detalhada do objeto ofertado, contendo a
Marca de cada produto constante do item, a quantidade, o preço unitário e total, em moeda corrente
nacional, com somente 02 (duas) casas após a vírgula, com o valor expresso em algarismos e por
extenso, devendo suas folhas ser numeradas, rubricadas e a última assinada por quem de direito.
Nos preços propostos já deverão estar incluídos todos os custos necessários para a entrega
dos objetos licitados, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, descontos, acréscimos de insalubridade e periculosidade e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;
Não serão aceitas propostas que contenham descrição DO OBJETO do tipo “conforme
descrito no edital”, ou em desacordo com o objeto licitado.
No caso de produtos ou serviços não passíveis de classificação por Marca, o campo referente
poderá ser preenchido com a informação “Não Consta”;
Havendo dúvida, e não sendo esclarecida pelo representante credenciado, prevalecerão as
descrições e os preços apresentados na proposta comercial.
Ocorrendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, e entre
os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos.
A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por
representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura
dos envelopes.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de Depósito na
Conta Bancária, indicada na Nota Fiscal Eletrônica, em até 30 (trinta) dias após o fornecimento
dos serviços licitados mediante a apresentação da Autorização de Fornecimento, acompanhada da
Respectiva Nota Fiscal com o devido aceite;
LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA: Os serviços licitados deverão ser iniciados em até 05
(cinco) dias, após o recebimento da Autorização de Fornecimento pela a Adjudicatária, sob pena de
incorrer nas sanções e penalidades previstas neste Edital, e deverão ser realizados conforme a
quantidade, condições e locais estabelecidos pela Contratada.
Todo o serviço licitado ou parte do mesmo que apresentar alguma inconformidade com o
presente Edital e seus Anexos, irregularidades, insegurança ou risco ao público, deverá ser
substituído ou refeito, em condições perfeitas de utilização as programações, num prazo de tempo
útil para a realização do mesmo, sem qualquer ônus ou ressarcimento por parte da Contratante.
Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
Junto a proposta, sob pena de desclassificação, a licitante deverá apresentar os seguintes
documentos:
I – Diploma ou certificado de conclusão do ensino superior nos cursos de Educação Física ou,
Administração ou, ainda, Pedagogia emitido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério de Educação e Cédula de identidade profissional emitida pelo Conselho Regional
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de Educação Física (CREF) nas categorias Licenciado e/ou Bacharel ou Carteira de
identidade profissional emitida pelo Conselho Regional de Administração (CRA) ou, ainda,
Carteira de identidade profissional emitida pelo Conselho Federal de Educadores e Pedagogos
(CFEP), para o Coordenador Técnico do Item 1 (um) da tabela Anexo I;
II – Para Profissionais de Educação Física:
- Diploma ou certificado de conclusão do curso superior de Bacharelado em Educação Física
emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério de Educação e Cédula de
identidade profissional emitida pelo Conselho Regional de Educação Física (CREF) na
categoria Bacharel.
Para Provisionados em Educação Física:
- Cédula de identidade profissional emitida pelo Conselho Regional de Educação Física
(CREF) na categoria Provisionado-Skate, para o Profissional do Item 2 (dois) da tabela Anexo
I.
Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então
prevalecerá este prazo.
A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte do proponente,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente,
exceto no que tange a questões meramente formais, que serão analisadas e decididas caso a caso.
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)
O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes documentos,
necessários à habilitação do licitante:
RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
I – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
II- Registro comercial, no caso de empresa individual;
III – Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores
alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em vigor e, no caso de
sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição
de sua atual administração, registrados e publicados;
IV- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
V – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
I – Prova de regularidade para com as Fazendas; Federal com abrangência às contribuições
sociais, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma
da lei;
II – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e
III – Apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovação de
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que a empresa não possui débitos trabalhistas.
Obs.:
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação do
certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação relativo ao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação - parágrafo I, art. 43, da LC 123/2006.
A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação - parágrafo II, art. 43, da LC
123/2006.
RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
I – Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, de acordo com a Lei
11.101/2005.
II - Certidão de registros cadastrados no sistema eproc, (https://certeproc1g.tjsc.jus.br).
RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
I – Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido objeto da
natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
informando dados completos da empresa, nome, cargo e assinatura do responsável pela
informação e sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos.
II - Apresentar Atestado de capacidade técnica profissional emitido pela Confederação
Brasileira de Skate a partir de julho de 2020, para o Profissional dos Itens 01, 02 e 03 da
tabela Anexo I.
DECLARAÇÕES:
I – Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo
da habilitação, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo IV deste Edital, assinado
por quem de direito;
II – 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), podendo ser
utilizado o modelo constante no Anexo V deste Edital.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente edital e seus anexos.
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8. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
No dia, hora e local designados 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, sendo vedada a remessa postal das propostas.
Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes,
dando-se início ao recebimento dos envelopes.
Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo feita a sua
conferência e posterior rubrica.
Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÀO
O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de
preços para o fornecimento do objeto da presente licitação, e os respectivos valores ofertados.
No julgamento será levado em consideração o critério de seleção da proposta mais vantajosa
para a Administração, determinando que será classificada a licitante que apresentar a proposta de
acordo com as especificações do Edital e oferecer, o menor preço.
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.
Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com o artigo 4º da Lei
10.520/2002.
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras:
VIII – no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das
ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer
novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;
Caso não haja, no mínimo, 03 (três) propostas de índices nas condições definidas no
subitem anterior, o Pregoeiro classificará e proclamará as melhores propostas subsequentes, até que
haja no máximo 3 (três) licitantes classificadas, quaisquer que sejam os preços ofertados, conforme
disposto no inciso IX do artigo 4º da Lei 10.520/2002.
Às licitantes classificadas conforme estabelecido no subitem 9.4 será dado oportunidade
para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.
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 índice.
Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será
assegurada preferência de contratação, situação denominada de empate.
A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento
dos lances, sob pena de preclusão.
Em caso de a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, será adjudicado o objeto em seu
favor. (Artigo 45, I)
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Em não ocorrendo à contratação da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais
bem classificada, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na Lei
Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (Artigo
45, II)
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte no intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. (Artigo 45, III)
Na hipótese da não contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame. (Artigo 45, parágrafo 1º)
A desistência em apresentar lance verbal, quando feita à convocação pelo Pregoeiro,
implicará na impossibilidade da licitante futuramente efetuar novos lances, excetuando o disposto
no item 9.19.
Caso não mais se realize lance verbal, será encerrado a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
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.
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.
Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante
vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação.
Caso os dados e informações constantes no processo não atendam aos requisitos
estabelecidos no item 7 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear
eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por meios eletrônicos hábeis de
informações;
Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser anexados aos
autos, os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
certificada e justificada;
A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas ao
cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, mediante a
apresentação de novos documentos ou a substituição de documentos anteriormente ofertados, desde
que os envie no curso da própria sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação.
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 adjudicada o
objeto do certame.
O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor,
nas situações previstas nos subitens.
Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste
Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.
Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações
contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados, porém não exigidos,
prevalecerão às primeiras.
Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências
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relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos licitantes presentes e pela equipe de apoio.
10. DAS CONDIÇÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS:
A(s) empresa(s) Adjudicatária(s) fica(m) obrigada(s) a:
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa
anuência da Administração.
Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-lo de acordo
com as normas vigentes e/ou instruções deste Edital e seus anexos.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte,
o objeto deste Edital, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, salvo quando o defeito
for, comprovadamente, provocado por uso indevido.
Manter a regularidade no cadastramento do Departamento de Compras até a data de
pagamento.
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no
fornecimento dos produtos, objeto da presente licitação, em até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor da Nota de Empenho.
Mediante acordo das partes poderá haver supressões de quantitativos em percentual superior
a 25% do valor inicial da quantidade licitada.
11. DO PAGAMENTO:
O pagamento pelo objeto deste Edital será efetuado em moeda nacional, através de depósito
em qualquer agência da rede bancária, desde que vinculada ao sistema de compensação de cheques,
até o 30° (trigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços pela(s) licitante(s)
vencedora(s) e da Nota Fiscal, que deverá ser devidamente atestada pela Fiscalização, nos termos da
Lei nº 4.320/1964.
Nenhum pagamento será efetuado à Adjudicatária enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento
Contratual.
As despesas decorrentes do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no
Orçamento do ano de 2021, conforme fonte de recurso abaixo especificado:
3.3.90.39.24.00.00.00 (181/2021).
12. DA FISCALIZAÇÃO:
A entrega do objeto licitado pela empresa vencedora terá o acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por representante da Prefeitura Municipal de Bombinhas, devidamente
designado pela CONTRATANTE.
13. DAS PENALIDADES:
Em caso do licitante vencedor recusar-se a cumprir o objeto injustificadamente, será
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto nos itens 9.17 e 9.18, garantido o
direito ao contraditório e a ampla defesa.
As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas nos termos dos itens 9.18 e 9.23 deste
Edital, conforme a ordem de classificação das propostas, que não mais aceitarem o objeto da
licitação.
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O licitante que 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 compromisso, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com esta Administração e, se for o caso, será
descredenciado no Departamento de Compras, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas no Edital e das demais cominações legais;
As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicadas na forma abaixo:
a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame, retardar a
execução do seu objeto e não manter a sua proposta, ficará impedido
de licitar com esta Administração por até 90 (noventa) dias;
b) Falhar ou fraudar na entrega dos produtos ficará impedido de licitar
com esta Administração pelo período de 90 (noventa) dias até 02
(dois) anos;
c) Apresentação de documentação falsa, cometer fraude fiscal e
comportar-se de modo inidôneo, será descredenciado do
Departamento de Compras pelo período de 02 (dois) a 05 (cinco)
anos;
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Departamento de Compras e no caso
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela
inexecução total ou parcial do Edital:
I – advertência;
II – multa(s), que deverá (ão) ser recolhida(s) em qualquer agência
integrante do sistema de compensação por meio de Documento de
Arrecadação Municipal (DAM), a ser preenchido de acordo com instruções
fornecidas pela Secretaria Municipal da Fazenda:
a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor da Nota de Empenho, por
dia de atraso por descumprimento dos prazos de entrega dos produtos,
previstos neste Edital;
b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a
qualquer condição estipulada no Edital, aplicada em dobro na
reincidência.
As multas aplicadas deverão ser recolhidas para a Secretaria Municipal da Fazenda no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las
judicialmente, segundo a Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes.
Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar o serviço, se a irregularidade
não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a ocorrência constituir motivo para aplicação
do disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores sem
prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital.
Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, e a critério da Administração, os profissionais ou as empresas que
praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.
Para as penalidades previstas neste edital será garantido o direito ao contraditório e ampla
defesa.
As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior,
devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração.
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14. DOS RECURSOS
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de interpor recurso, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias, 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.
A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de
recurso.
O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata.
Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita Municipal
homologará o resultado da licitação.
Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei no 8.666/93,
caberá:
I – Recurso, dirigido a Prefeita Municipal, por intermédio do Pregoeiro, interposto no prazo de 02
(dois) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolizado na Prefeitura municipal de
Bombinhas no setor de Compras e Licitações, nos casos de:
a) anulação ou revogação da licitação;
b) rescisão de Contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei Nº 8.666/1993;
c) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa.
II – representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III – pedido de reconsideração de decisão da Prefeita Municipal, no caso de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis
da intimação do ato.
O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida
dentro de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§
4o do artigo 109 da Lei Nº 8.666/1993).
A intimação dos atos referidos no inciso I do, excluindo-se as penas de advertência e multa de
mora, e no inciso III, será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município.
Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderão alegar.
A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Fica dispensada a apresentação de qualquer documento caso já tenha sido apresentado
em etapa anterior do mesmo processo licitatório.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura
Municipal de Bombinhas.
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A Prefeita Municipal de Bombinhas poderá revogar a presente licitação em face de razões de
interesse público, derivadas 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.
É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
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.
A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das
propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o
juízo da Comarca de Porto Belo (SC).
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
estabelecidos.
Os participantes da presente licitação autorizam a filmagem e gravação dos trabalhos
desenvolvidos durante a sessão do Pregão.
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Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser
objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro, no Departamento de Compras do Município de
Bombinhas, situado na Prefeitura Municipal, Rua Baleia Jubarte, 328, Bairro José Amândio até 02
(dois) dias anteriores à data de abertura da licitação, as quais serão respondidas, igualmente por
escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminhada a todos os
interessados. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (0-xx-47) 3393-9500 –
ramais 509 ou 551 e e-mail: licitacao@bombinhas.sc.gov.br.
Cópias do Edital e seus anexos poderão ser obtidas, no horário de atendimento ao público,
de segunda a sexta-feira.
Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Prefeita Municipal.
Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo do Documento de Credenciamento;
Anexo III – Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios;
Anexo IV – Declaração de inexistência de fatos impeditivos;
Anexo V – Declaração de que não emprega menor;
Anexo VI – Modelo de Proposta de Preços;
Anexo VII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VIII – Minuta do contrato;
Anexo IX - Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

Bombinhas/ SC, 27 de setembro de 2021.

ROSÂNGELA ESCHBERGER
Secretária de Administração
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 – PMB
DO OBJETO – “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO SKATE ESCOLA
PARA A PRÁTICA DO SKATE NO CONTRA TURNO ESCOLAR A FIM DE CONTRIBUIR PARA
O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA,”

conforme especificações e quantitativos descritos neste Anexo.
A Justificativa:
O projeto pretende promover uma intervenção social direta na localidade onde está
inserido. Utilizará a prática do Skate no contra turno escolar contribuindo o
desenvolvimento de crianças. Realizando ações esportivas e educativas como
instrumento auxiliar na construção da cidadania. A execução do projeto está
diretamente ligada na melhoria da qualidade de vida dessas crianças e
consequentemente de suas famílias. Quanto maior a abrangência do atendimento,
menor o número de crianças nas ruas em situação de risco social. Acreditamos que
através desse projeto, direcionado para comunidades onde muitas crianças e jovens se
encontram em grande vulnerabilidade social, conseguiremos criar ambientes
favoráveis para combater a evasão escolar e conseguintemente a criminalidade e o uso
das drogas, tendo como objetivo o desenvolvimento integral do indivíduo utilizando a
formação esportiva como ferramenta.
Objetivo Geral:
➢ O Projeto Skate Escola tem objetivo geral de proporcionar práticas de desporto
educacional de qualidade, utilizar o skate educacional como ferramenta às crianças e
adolescentes do município de Bombinhas – SC. Contribuindo para o desenvolvimento
integral do individuo e criar ambientes favoráveis para combater a evasão escolar, a
criminalidade e uso de drogas.
➢
1. DA ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PARA OS OBJETOS LICITADOS:
Item

Especificação

Unid.

1

01 COORDENADOR TÉCNICO DE PROJETO COM
FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR, COM REGISTRO
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
01 EDUCADOR FÍSICO, COM FORMAÇÃO EM NÍVEL
SUPERIOR EM EDUCAÇÃO FÍSICA E REGISTRO NO
CREF.
01 INSTRUTOR DE SKATE, COM REGISTRO DE
INSTRUTOR OU PROFESSOR NO ORGÃO OFICIAL
FISCALIZADOR DA CATEGORIA.
SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM, MENSAL DAS
08:30H ÁS 18:00H DAS AULAS DE SKATE DE 01
UNIDADE ONDE ACONTECERÃO AS AULAS, COM
EDIÇÃO DE VÍDEO MENSAL DAS IMAGENS, COM
MÚSICA E LOGOTIPO NOS CRÉDITOS. ENVIO DE
VÍDEO MENSAL E IMAGENS BRUTAS POR E-MAIL
ATRAVÉS DO WETRANSFER.

MES

12,00

5.545,00

66540,00

MES

12,00

3.570,00

42840,00

MES

12,00

3.570,00

42840,00

MES

12,00

1.300,00

15600,00

Total

167.820,00

2

3

4

Quantidade

Preço Unit.
Máximo

Preço Total
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1.1.
a)
b)
c)
d)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Oferecer aos beneficiados práticas esportivas educacionais tendo como fundamento a
prática do Skate.
Desenvolver atividades focadas na inclusão social dos beneficiados.
Estimular crianças e adolescentes a manter uma interação efetiva que contribua para o
seu desenvolvimento integral.
Oferecer condições adequados para prática esportiva educacional de qualidade.

1.2.

RESULTADOS ESPERADOS:
Ampliação do acesso a atividades esportivas , recreativas e de lazer em comunidades, o
fortalecimento da política nacional do esporte, melhoria na qualidade de vida dos
beneficiários do projeto, tendo como instrumento de avaliação:
- Avaliação de processos – Para avaliar os processos serão realizadas reuniões a cada início
e término das etapas/atividades, verificando as atividades serão realizadas dentro do
espaço de tempo planejado e corrigir possíveis problemas no cronograma.
- Avaliação de resultados – Os resultados serão verificados através do monitoramento dos
indicadores, a partir da leitura e coleta de dados dos instrumentos de aferição como lista
de presença, formulários e entrevistas com os usuários. Para registro das informações
também serão utilizadas registro fotográficos.
METAS DE ATENDIMENTO – PÚBLICO ALVO:
O projeto Skate Escola tem como público alvo o atendimento de 240 crianças e
adolescentes de 06 a 17 anos do município de Bombinhas – SC, que estejam matriculados
em escolas e inscritos ou não em programas do governo.

1.3.

1.4.

GRADE HORÁRIA:
Os beneficiários serão divididos de acordo com faixa etária, montando assim 04 grupos.
Serão 03 aulas de skate por semana, uma para cada grupo, realizadas no turno matutino e
vespertino, sendo 01:30 hora de aula por grupo. Os grupos serão constituídos por até 15
alunos e terá o acompanhamento de 01 educador físico e 01 instrutor de skate. Cada grupo
de alunos participará por 3 meses do projeto, até sua formação efetiva no programa de
treinamento e prática de skate.
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1.5.

GRADE HORÁRIA DO NÚCLEO:
HORÁRIO
INÍCIO
09:00

SEGUNDA
TÉRMINO
10:30

10:30

12:00

14:00

15:30

15:30

17:00

17:00

18:00

QUARTA

Turma
01 Turma
masc/fem sub 12 masc/fem
12
Turma
02 Turma
masc/fem sub 14 masc/fem
14
INTERVALO
Turma
03 Turma
masc/fem sub 12 masc/fem
12
Turma
04 Turma
masc/fem sub 14 masc/fem
14
Reunião RH

SEXTA
01 Turma
sub masc/fem
12
02 Turma
sub masc/fem
14

01
sub
02
sub

03 Turma
03
sub masc/fem sub
12
04 Turma
04
sub masc/fem sub
14
Reunião RH

OBS. Os serviços prestados serão realizados no município de Bombinhas, em data e horário
determinados pela Secretaria de Educação..

2. DO PRAZO, FORMA DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA:
2.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, onde já estarão inclusos o transporte até
o local de destino, mão de obra agregada, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), leis sociais, administração, lucros e
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital;
2.2. O serviço licitado deverá ser iniciado em até 05 (cinco) dias, após o recebimento da
Autorização de Fornecimento pela a Adjudicatária, sob pena de incorrer nas sanções e
penalidades previstas neste Edital, e deverão ser realizados conforme a quantidade, condições
e locais estabelecidos na Autorização de Fornecimento e Anexo I deste Edital.
2.3. Todo o serviço licitado ou parte do mesmo que apresentar alguma inconformidade com o
presente Edital e seus Anexos, irregularidades, insegurança ou risco ao público, deverá ser
substituído ou refeito, em condições perfeitas de utilização aos calendários, num prazo de
tempo útil para a realização do mesmo, sem qualquer ônus ou ressarcimento por parte da
Contratante.
2.4. – Os profissionais vencedores dos itens 01,02 e 03 da tabela do anexo I obrigatoriamente
terão que realizar o Curso de Capacitação Profissional direcionado para o Curso de
Iniciação na Prática de Skate específico e exclusivo apenas para os beneficiários do Projeto
SKATE ESCOLA, antes do início das suas atividades profissionais no(s) seu(s) respectivo(s)
núcleo(s).
2.4.1. Os profissionais vencedores dos itens 01,02 e 03 da tabela do anexo I obrigatoriamente
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deverão ter o conhecimento do Curso de Iniciação na Prática de Skate específico e
exclusivo apenas para os beneficiários do Projeto SKATE ESCOLA, antes do início das suas
atividades profissionais no(s) seu(s) respectivo(s) núcleo(s).
2.4.2. Os profissionais vencedores dos itens 01,02 e 03 da tabela do anexo I obrigatoriamente
deverão ter o conhecimento do Plano de Ações Emergenciais para Acidentes para as
atividades do Projeto SKATE ESCOLA, antes do início das suas atividades profissionais
no(s) seu(s) respectivo(s) núcleo(s).
2.5. Os locais onde serão prestados os serviços serão pré-definidos pela Secretaria de
Educação do município de Bombinhas.
3. DA FORMA DE PAGAMENTO:
3.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega do serviço mediante a
apresentação da Autorização de Fornecimento, acompanhada da Respectiva Nota Fiscal
Eletrônica com o devido aceite;
3.2. A Prefeitura de Bombinhas reserva-se no direito de somente efetuar o pagamento à
empresa ganhadora, quando esta houver cumprido com o serviço prestado conforme cláusulas
contratuais.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
4.1. Manter durante o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e
qualificação que lhe foram exigidas na licitação;
4.2 Fornecer e arcar com as despesas relativas ao objeto licitado;
4.3 Prestar o serviço licitado, dentro dos prazos e locais estabelecidos no Edital e seus
Anexos;
4.4 Emitir nota fiscal eletrônica.
4.5 Providenciar alimentação e a alocação necessária, para seus funcionários;
Responsabilizar-se, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços, objeto licitado, tais como salários, seguros de acidentes, taxas,
impostos e contribuições, indenizações, auxílio-refeição, auxílio-transporte, uniforme
completo e outras despesas que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes; assumindo, também, a
responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus empregados na execução dos serviços
contratados ou em conexão com eles, independentemente do local do evento.
4.6 Possuir horário disponível para atender o calendário das programações pela Contratante.
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5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. Efetuar o pagamento à empresa ganhadora conforme estabelecido no instrumento
convocatório;
5.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que não estiverem de acordo com as
especificações do Edital.
5.3. Fornecer o Curso de Iniciação na Prática de Skate do Projeto SKATE ESCOLA,
por meio de plataforma digital de vídeo e áudio conectada pela internet para os
profissionais vencedores dos itens 01,02 e 03 da tabela do anexo I.
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ANEXO II
MODELO DO DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. ____/2021 - PMB
Através da presente, credenciamos o (a) Senhor (a) _____________________________,
portador (a) da Cédula de Identidade Nº. ___________________ e CPF sob Nº.
_____________________, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de
Bombinhas, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, na qualidade de REPRESENTANTE
LEGAL,

outorgando-lhe

poderes

____________________________,

para
CNPJ

pronunciar-se

em

nome

________________,

da

empresa

com

sede

__________________ bem como formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos
os demais atos inerentes ao certame.
Local e data.

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE
CARIMBO DA EMPRESA
Este documento deverá ser apresentado na fase de credenciamento e fora de qualquer envelope.
A carta de credenciamento/procuração particular deverá ter firma reconhecida.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS

Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua __________________, nº _____, bairro __________,
cidade _______________, estado ________________________, declara, sob as penas da lei,
que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do edital de Pregão n°
_____/2021, do Município de Bombinhas (conforme art. 4°, inciso VII da Lei n°
10.520/2002).

Local e data.

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE
CARIMBO DA EMPRESA

Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão
Presencial.
Este documento deverá ser apresentado na fase de credenciamento e fora de qualquer
envelope.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua __________________, nº _____, bairro
__________, cidade _______________, estado ________________________, declara, sob as
penas da lei, que não está impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal.
Declara, também, que está obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua
ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
Local e data.

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE
CARIMBO DA EMPRESA

Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão
Presencial.
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ANEXO V

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 dos 14 (quatorze) anos.
A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do
contrato acarretará em rescisão deste.
Local e data.

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE
CARIMBO DA EMPRESA

Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão
Presencial
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ANEXO VI
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO
_______________,___ de ______________ de 2021
EMPRESA:
ENDEREÇO:
TELEFONE E FAX:
CNPJ:
E-MAIL:
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 - PMB – A presente
licitação tem por objeto a:
“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO SKATE ESCOLA PARA A PRÁTICA
DO SKATE NO CONTRA TURNO ESCOLAR A FIM DE CONTRIBUIR PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA,”
conforme especificações e quantitativos descritos no presente Edital e em seu Anexo I.
MENOR VALOR POR ITEM
Item

Especificação/Descrição

Quantidade

Unidade

Marca

Valor Unitário

TOTAL

Valor Total

R$

Valor total por extenso: ….....................................................
Prazo para Pagamento: ....................................................
Prazo de Entrega: ….........................................................
Validade da proposta: ......................................................
Os preços cotados são fixos e irreajustáveis, neles já estão inclusas eventuais vantagens e/ou
abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam
sobre a contratação.

Banco:...................Agência:............................... Conta-Corrente: ...........................................

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE
CARIMBO DA EMPRESA
Este anexo deve ser preenchido e apresentado em papel timbrado da empresa participante do
Pregão Presencial.
Obs. Na Proposta deverá ser apresentado a valor de cada item e o valor total.
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ANEXO VII
(Modelo a ser preenchido pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte)
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Nome da empresa, qualificação, endereço, inscrita no CNPJ, neste ato representada por
_________, portador de Cédula de Identidade, inscrito no CPF, DECLARA, sob as
penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos
termos do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir
os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das
vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de
dezembro de 2006. Tendo conhecimento dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal
habilitação, em cumprimento ao artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.
Local e data.

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE E DO CONTADOR
RESPONSÁVEL
CARIMBO DA EMPRESA E DO CONTADOR

Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão
Presencial.
Este documento deverá ser apresentado junto ao Credenciamento.
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ANEXO VIII
Minuta de Contrato
CONTRATO Nº ___/2021, cujo objeto é a
“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O
PROJETO SKATE ESCOLA PARA A PRÁTICA
DO SKATE NO CONTRA TURNO ESCOLAR A
FIM
DE
CONTRIBUIR
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA,” que
entre si celebram o MUNICÍPIO DE BOMBINHAS
e a EMPRESA _______________________.

O MUNICÍPIO DE BOMBINHAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ sob nº 95.815.379/0001-02, com sede na Rua Baleia Jubarte, 328, neste ato representado pela
Sra. PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei, designado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa
_____________________________, inscrita no CNPJ sob nº ___________________, com sede à
Rua
_________________,
nº
____,
neste
ato
representado
pelo
Sr.
____________________________, portador do CPF nº ____________________, brasileiro,
solteiro/casado, residente e domiciliado à Rua __________________, nº ____, que apresentou os
documentos exigidos por Lei, denominado simplesmente CONTRATADO, têm entre si, justo e
avençado e celebram, por força do presente instrumento para aquisição dos equipamentos descritos
na Cláusula Primeira – Do Objeto. O presente Contrato tem seu fundamento e finalidade na
consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no processo licitatório na modalidade
de Pregão Presencial nº 033/2021 – PMB, homologada em ___ de ___________ de 20__, regendose pela Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, alterada pelas leis 8.8883/94 e 9.648/98 e legislação
pertinente, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a
“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO SKATE ESCOLA PARA A PRÁTICA DO
SKATE NO CONTRA TURNO ESCOLAR A FIM DE CONTRIBUIR PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA,” conforme

especificações e quantitativos descritos no presente Edital e em seu Anexo I, a ser fornecido
pela Proponente vencedora, de acordo com as quantidades e especificações seguintes:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT

UNID

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR
GLOBAL

1
VALOR TOTAL R$

R$
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO: Caberá a Prefeitura Municipal de Bombinhas,
a seu critério, a irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução do contrato e do
Comportamento do Pessoal da contratada, sem prejuízo da obrigação, desta de fiscalizar seus
responsáveis, empregados, prepostos ou subordinados;
A existência e a atuação da fiscalização da Prefeitura Municipal de Bombinhas em nada
restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao
objeto contratado e as suas consequências e implicações, próximas ou remotas;
Somente após o fornecimento total dos serviços licitados, os mesmos serão conferidos para
aceitação, podendo a Prefeitura Municipal de Bombinhas rejeitá-lo, no todo ou em parte, em função
das inconformidades ocorridas. Neste caso, a parte rejeitada deverá ser refeita sem ônus para a
Prefeitura Municipal de Bombinhas;
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: A vigência do contrato a ser firmado com a
Proponente vencedora será de ___ de ________de 20__ a __ de ___________ de 20__, respeitadas
as determinações do art. 57 da Lei 8.666/93 com suas alterações.
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – A CONTRATANTE obrigase a:
Acompanhar a entrega dos objetos licitados, o que em nenhuma hipótese eximirá a
CONTRATADA das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;
Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses,
anular ou revogar em todo ou em parte;
Esclarecer à CONTRATADA, em tempo hábil, toda e qualquer dúvida com referência ao
objeto;
Pagar à CONTRATADA as faturas apresentadas e aceitas nas condições estabelecidas na
Cláusula Décima Primeira.
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – A CONTRATADA se
compromete:
5.1 A CONTRATADA, além dos demais encargos previstos neste contrato e em seus anexos que o
integram, obriga-se a:
Cumprir todas as disposições constantes do Pregão Presencial Nº 033/2021 - PMB, e
seus Anexos;
Assumir todos os encargos legais (previdenciários, trabalhistas, sociais) e judiciais e por
todas as despesas decorrentes da execução do contrato.
Manter durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de
habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação;
Fornecer e arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento dos objetos licitados;
Prestar os serviços dentro dos prazos estabelecidos no Edital;
Substituir os serviços, objeto de licitação, prestados em desacordo com o estabelecido no
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Edital e seus anexos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, independentemente das penalidades
cabíveis.
PARÁGRAFO ÚNICO – O responsável pela fiscalização do presente contrato deverá assegurar o
seu fiel cumprimento, especialmente quanto à aplicação das penalidades, sob pena de incorrer nas
estabelecidas na Lei 8.666/93 e na legislação aplicável, com consequente responsabilização;
CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO: A fiscalização do fornecimento serviços licitados será
exercida por um representante do CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: Cabe a
CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do
Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o CONTRATANTE, não implicando a
atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução de responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta,
não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO: O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela
execução dos serviços efetivamente prestados, a importância de R$ _________
(____________________________).
PARÁGRAFO ÚNICO: Nos preços acima indicados estão inclusos todos os custos e despesas,
encargos e incidências, diretos e indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não
importando a natureza que recaiam sobre o fornecimento do objeto do presente instrumento,
inclusive o frete, à carga e descarga, que correrão por sua conta e risco.
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa com a execução do
presente Contrato correrá no presente exercício a conta das seguintes dotações orçamentárias:
3.3.90.39.24.00.00.00 (181/2021).
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO: O pagamento pelos serviços efetivamente fornecidos
será efetuado em moeda corrente nacional, através de depósito em qualquer agência da rede
bancária, desde que vinculada ao sistema de compensação de cheques e de outros papéis do Banco
do Brasil, a ser efetuado após apresentação da Nota Fiscal, até o trigésimo dia útil do mês
subsequente à entrega da Nota, com o devido aceite.
PARÁGRAFO ÚNICO: A fatura emitida pela CONTRATADA deverá ser entregue na sede da
CONTRATANTE quando da conclusão e aceitação do objeto, sendo que em caso de atraso na
apresentação da fatura na sede da CONTRANTE, a data de vencimento será automaticamente
postergada por prazo igual ao do atraso verificado.
CLÁUSULA DÉCIMA – REAJUSTE: Os preços indicados na cláusula sétima são fixos e
irreajustáveis, conforme legislação vigente.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES: A
CONTRATADA não poderá subcontratar totalmente ou parcialmente o objeto deste contrato, bem
como não serão admitidos consórcios, associações, cessões ou transferência, fusão, cisão ou
incorporação para o fornecimento dos materiais relativos a esta contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PENALIDADE: Pelo fornecimento total ou parcial do
objeto deste Contrato, erro, imperfeição ou ora na execução, inadimplemento e não veracidade de
informações, garantida a prévia defesa, poderá ser aplicada a CONTRATADA, segundo a extensão
da falta, as penalidades previstas em Lei.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA MULTA: As multas serão aplicadas em conformidade com os
percentuais a seguir estabelecidos sobre o valor contratual:
a) 1% (um por cento) ao dia por atraso na entrega dos produtos e execução do serviço;
b) 5% (cinco por cento) por inadimplência, sendo esta última dobrável no caso de reincidência;
c) além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar o fornecimento dos objetos
licitados se a irregularidade não for sanada.
PARÁGRAFO SEGUNDO – OUTRAS PENALIDADES: Em função da natureza da infração, a
CONTRATANTE poderá aplicar a CONTRATADA as penas de suspensão temporária do direito
de prestar serviços e impedimento de contratar com a Administração, por prazo superior a 02 (dois)
anos, ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: O inadimplemento das Cláusulas e
condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA assegurará a
CONTRATANTE nos termos da Seção V da lei nº 8666/93, o direito de dá-lo por rescindido,
mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de
recebimento. Fica a critério do Secretário da Administração ou AUTORIDADE superior, declarar
rescindido o Contrato, nos termos desta Cláusula, ou aplicar a multa de que trata este Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão com fundamento em um dos incisos do artigo 78 da Lei nº
8.666/93, poderá a critério do CONTRATANTE, ensejar a assunção imediata do objeto contratual
bem como das instalações, equipamentos, material em face ao princípio da continuidade, art. 80 da
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GARANTIA
Refazer os serviços, objeto de licitação, que estiver em desacordo com o estabelecido no Edital e
seus anexos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, independentemente das penalidades cabíveis.

Rua Baleia Jubarte, 328 José Amândio – 88215 000 – BOMBINHAS / SC
Tel/Fax [47] 3393 9500 / 3393 9501 – www.bombinhas.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS
a) A CONTRATADA não poderá divulgar ou publicar relatórios, ilustrações, entrevistas ou
detalhes dos materiais, objeto do contrato.
b) Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, mesmo por omissão, permitir a
inobservância, no todo ou em parte, das cláusulas do contrato e seus anexos, tal fato não poderá
liberar, desonerar, afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão
inalteradas como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
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c) A Contratada tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no respectivo
Pregão Presencial n. 033/2021 – PMB, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos,
inclusive quanto à obrigatoriedade de manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93 com suas
alterações;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO: Para dirimir todas as questões oriundas do presente
Contrato, é competente o Juízo da Comarca do Município de Porto Belo – SC.
E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se – o presente Contrato em 03
(três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual após lido e achado conforme, é assinado pelo
CONTRATANTE, CONTRATADO e testemunhas.

Bombinhas (SC), ___ de __________________ de 2021.
PELA CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE BOMBINHAS
PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER
Prefeito Municipal
PELA CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ
REPRESENTANTE
CPF
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Nome
CPF
Assinatura

Nome
CPF
Assinatura
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
MODALIDADE:
Nº LICITAÇÃO:
___________________________(identificação completa do representante da
licitante), como representante devidamente constituído de ____________________(identificação
completa do licitante) doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto no item
__________ do Edital ________________(completar com identificação do Edital), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
I.

A proposta apresentada para participar da (identificação da licitação nº___/20__) foi
elaborada de maneira independente pelo (Licitante/consórcio), e o conteúdo da proposta não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação
nº___/20__), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

II.

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar (identificação da
licitação nº___/20__) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

III.

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;

IV.

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar (identificação da licitação) não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação
do objeto da referida licitação;

V.

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do (identificação da licitação) não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

VI.

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
Local e Data.
(assinatura do representante legal da empresa ou procurador habilitado)
• Este documento deverá ser apresentado na fase de credenciamento e fora de qualquer
envelope
• Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante da licitação
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