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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2021 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2021 – PMBJ 

 

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 

01.551.148/0001-87, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. RAFAEL CALZA, 

comunica aos interessados que se encontra aberto neste Município, EDITAL DE 

CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO AM E FM LOCALIZADAS EM ATÉ 

40 KM DE DISTÂNCIA DE BOM JESUS, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS E 

ATIVIDADES OFICIAIS DA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, no 

que couber, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas condições definidas neste  

Edital e os anexos que o integram: 

 
1 – DO OBJETO 

1.1 – O objeto é o credenciamento, sem caráter de exclusividade, de emissoras de rádio AM e FM 

localizadas em até 40 km de distância de Bom Jesus, para divulgação de atos oficiais e atividades da 

municipalidade durante o exercício de 2021, conforme descrição e estimativa de consumo a seguir: 

 

Lote Item Qtde. Unid. Especificação Valor 

Unitário* 

Valor 

Total 
1 
 

1 480,00 Ins. SERVIÇO DE INSERÇÕES DIÁRIAS COM 

DURAÇÃO DE 15 SEGUNDOS, 

RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DE ATOS 

OFICIAIS, CHAMAMENTOS E DIVULGAÇÃO 

DOS POTENCIAIS DA MUNICIPALIDADE EM 

EMISSORA DE RADIODIFUSÃO AM, COM 

SEDE DE ATÉ 40 KM DE DISTÂNCIA DE 

BOM JESUS COM AUDIÊNCIA EM TODA 

MUNICIPALIDADE (CIDADE E INTERIOR), 

SENDO O MÍNIMO DE 5(CINCO) E O 

MÁXIMO DE 60(SESSENTA) INSERÇÕES 

MENSAIS. 

48,96 23.500,80 

2 8,00 mês DIVULGAÇÃO DE 1 (UM) PROGRAMA 

SEMANAL, DE 15 (QUINZE MINUTOS), A 

SER EXIBIDO TODOS OS SÁBADOS, NO 

INTERSTÍCIO DAS 8:00 AS 13:00 HORAS, 

GRAVADO EM ESTÚDIO DA EMISSORA OU 

DIRETAMENTE, ATRAVÉS DE 

ENTREVISTAS PREVIAMENTE DEFINIDAS 

PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 

BOM JESUS. A EMISSORA DEVE TER SEDE 

DE ATÉ 40 KM DE DISTÂNCIA DE BOM 

JESUS E POSSUIR AUDIÊNCIA EM TODA 

MUNICIPALIDADE (CIDADE E INTERIOR) 

3.000,00 24.000,00 
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2 1 480,00 Ins. SERVIÇO DE INSERÇÕES DIÁRIAS COM 

DURAÇÃO DE 15 SEGUNDOS, 

RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DE ATOS 

OFICIAIS, CHAMAMENTOS E DIVULGAÇÃO 

DOS POTENCIAIS DA MUNICIPALIDADE EM 

EMISSORA DE RADIODIFUSÃO FM, COM 

SEDE DE ATÉ 40 KM DE DISTÂNCIA DE 

BOM JESUS E COM AUDIÊNCIA EM TODA 

MUNICIPALIDADE (CIDADE E INTERIOR), 

SENDO O MÍNIMO DE 5(CINCO) E O 

MÁXIMO DE 60(SESSENTA) INSERÇÕES 

MENSAIS) 

48,96 23.500,80 

 2 8,00 mês DIVULGAÇÃO DE 1 (UM) PROGRAMA 

SEMANAL, DE 15 (QUINZE MINUTOS), A 

SER EXIBIDO TODOS TODOS OS SÁBADOS, 

NO INTERSTÍCIO DAS 8:00 AS 13:00 HORAS, 

GRAVADO EM ESTÚDIO DA EMISSORA OU 

DIRETAMENTE, ATRAVÉS DE 

ENTREVISTAS PREVIAMENTE DEFINIDAS 

PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 

BOM JESUS. A EMISSORA DEVE TER SEDE 

DE ATÉ 40 KM DE DISTÂNCIA DE BOM 

JESUS E POSSUIR AUDIÊNCIA EM TODA 

MUNICIPALIDADE (CIDADE E INTERIOR) 

3.000,00 24.000,00 

Notas: 1. Para efeitos de estimativa consideramos todos os meses com 30 (trinta) dias. 

  2. O valor unitário estipulado no edital de credenciamento para serviço de inserções foi 

determinado pelo desconto de 20% (vinte por cento) da tabela referencial da ACAERT (Associação 

Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão) de inserções de 15(quinze) segundos baseando-se no 

limite mensal, para definir o valor máximo mensal e anual a ser desembolsado pela municipalidade. 

3. O Preço médio estipulado foi de R$ 61,21, considerando a tabela da ACAERT e o 

comparativos de preços praticados pelas rádios dos municipios de Abelardo Luz, Faxinal dos Guedes, 

São Domingos e Xanxerê, os quais possuem abrangencia em Bom Jesus, SC; 

4. O preço dos programas semanais tiveram como base os orçamentos da região; 

             5. Para fins de pagamento de inserções o limite máximo de 60(sessenta) inserções mensais é 

de estimativa. O valor das inserções a ser pago não é fixo, município pagará apenas pelas inserções 

divulgadas mensalmente, podendo a seu critério divulgar o mínimo ou o máximo. 

 

2 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 - Os serviços relacionados nos lotes 1 e 2 serão realizados por cada empresa credenciada, 

podendo haver mais de uma empresa credenciada para o mesmo item, situação em que serão 

divididas proporcionalmente as divulgações. 

2.2 - A arte do anúncio e o texto das inserções serão repassada pela equipe da prefeitura de Bom 

Jesus. 

 

2.3 - As empresas deverão informar a frequência AM ou FM quando do seu credenciamento. 

 

2.4 - Para contratarem os serviços as emissoras de rádio AM ou FM deverão comprovar a distância 

máxima da sede do município de Bom Jesus, da ordem de 40 km, bem como a cobertura de 

audiência, que deverá chegar a todos os lares dos munícipes de Bom Jesus/SC, incluindo interior. 
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2.5 - Todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão por conta da contratada. 

 

2.6 - A não prestação dos serviços ensejará num primeiro momento a advertência à contratada, 

com consequente pagamento proporcional ao valor liquidado (art. 62 e 63 da Lei Federal 4.320/64), 

podendo chegar a rescisão do contrato e a aplicação das sanções legais previstas. 

 

2.7 - A prestação de serviços e a emissão da respectiva nota fiscal estão condicionadas ao  

recebimento da Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente e a comprovação dos 

serviços prestados, através de relatório de divulgação objeto. 

 

2.8 - O Objeto será recebido PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento 

e fiscalização, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações. 

 

2.9 - O recebimento provisório será feito mediante certificação. 

 

2.10 - Objeto será recebido DEFINITIVAMENTE, em até 05 (cinco) dias após recebimento 

provisório, e sua verificação da qualidade, quantidade e consequente aceitação. 

 

2.11 - Caso não ocorra o procedimento de recebimento provisório, esses serão  considerados  

realizados. 

 

2.12 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado pela 

solidez e segurança. Também não exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução  do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

2.13 - A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas,  no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de formas empregadas, mesmo após ter sido recebido definitivamente o 

objeto do contrato. 

 

2.14 - A contratada deverá responder pelos vícios, defeitos ou danos causados a terceiros/Município 

referente à prestação dos serviços, assumindo os gastos e despesas que se fizerem necessárias para o 

adimplemento das obrigações e providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou 

irregularidades apontadas pela solicitante. 

 

Obs: O ato de atestar se concretiza com a declaração e assinatura do responsável no verso da 

nota fiscal/fatura ou documento equivalente. A atestação caberá ao servidor do órgão ou 

entidade contratante, ou ao fiscal dos serviços ou a outra pessoa designada pela Administração 

para esse fim. 

 
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 – Podem participar deste Credenciamento as pessoas jurídicas legalmente constituídas, que 

atenderem todas as exigências deste edital. 

 

3.2 – Poderão participar deste certame qualquer empresa que satisfaça as condições estabelecidas 

neste Edital e cujo ramo de atividade seja pertinente e compatível com o objeto da presente 

licitação. 

 

3.3 – Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação, sob pena de desclassificação: 
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3.3.1 – Empresas que não atenderem às condições deste Edital; 

3.3.2 – O autor do projeto/objeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

3.3.3 – Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio, bem como de 

cooperativas, quando essa última prestar serviços ligados às atividades fins e meio do Município, 

quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em 

relação ao tomador, ou  em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao 

desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados; 

3.3.4 – Empresas que tenham como sócio(s), servidor(es) ou dirigente(s) de órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação; 

3.3.5 – Empresas que estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial  

que incidam em proibição legal de contratar com a Administração Pública; 

3.3.6 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, sob pena de incidir no previsto no Parágrafo Único do art. 97 da Lei de 

Licitações, ou tenham sido suspensas de participar e impedidas de contratar com o Município de  

Bom Jesus. 

3.3.6.1 – Pessoas jurídicas compostas em seu quadro societário por pessoas físicas, que 

se enquadra na situação do subitem “3.3.6”, enquanto perdurarem as causas da penalidade. 

 

3.4 – A participação neste credenciamento implica na aceitação integral e irretratável dos termos e 

conteúdos deste Edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor e 

a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase do certame, não representando, contudo, a contratação pelo município. 

 

3.5 – As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para 

o(s) mesmo(s) item(s), sob pena de desclassificação. 

 

4 – DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

4.1 - Os interessados poderão solicitar o Credenciamento pessoalmente até o dia 13/05/2021 ás 9h. 

Sendo que  os documentos exigidos deverão ser entregues no Departamento de Protocolo da 

Prefeitura Municipal, localizado Rua Pedro Bortoluzzi, 435, Centro do Município de Bom Jesus-SC 

- CEP 89.824-000, em envelope fechado e lacrado. 

4.2 - Serão contratadas para realizar os serviços, objeto deste Edital, as empresas que apresentarem 

corretamente a documentação exigida e concordem com os valores propostos. 

 

4.3 – O Edital e os anexos encontram-se disponíveis aos interessados no endereço mencionado no 

preâmbulo deste edital, e na internet no site www.bomjesus.sc.gov.br. 

 

4.4 – O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021 após sua assinatura, podendo ser 

renovado até o limite legal de mais 48 (quarenta e oito) meses. 

 

4.5 – O pedido de credenciamento e os documentos de pré-qualificação apresentados pelas 

empresas interessadas de modo incompleto, rasurados, vencidos ou em desacordo com o  

estabelecido  neste Edital, serão considerados inaptos e não serão devolvidos às interessadas. 

 

4.6 – Não serão aceitos pedidos de credenciamento via email, telefone, entregar de encomendas ou 

pelos correiros. 

 

4.7 – As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, 

obrigarão a todos os credenciados a tomarem ciência, por meio de expediente a serem publicadas  

http://www.bomjesus.sc.gov.br./
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no  site www.bomjesus.sc.gov.br. 

 
5 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

5.1 - Para fins de credenciamento os interessados deverão apresentar os documentos a seguir 

relacionados, devidamente atualizados: 

5.1.1 –Pedido de credenciamento (ANEXO I) deverá ser apresentado preenchido, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas, ou ambiguidade, contendo, no mínimo, as informações abaixo 

mencionadas: 

a) Dados da proponente: razão social, (e nome fantasia, se houver), CNPJ, endereço, 

fone, fax, celular e e-mail; 
b) Dados completos da pessoa responsável pela assinatura do contrato. 

5.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

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

acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores, ou; 

5.1.3 – Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 

5.1.4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício, ou; 

5.1.5 – 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 
5.1.6 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

5.1.7 - Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos 

relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, válida; 

5.1.8 - Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) da Fazenda Estadual, válida; 

5.1.9 - Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) da Fazenda Municipal do 

domicílio da proponente, válida; 
5.1.10 – Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 

FGTS, 

válida; 

5.1.11 – Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas 

– 

CNDT, válida. 

5.1.12 – Certidão Negativa de Falência e Concordata*, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, válida. 

*Considerando a implantação do Sistema Eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a 

partir de 01/04/2019, as certidões dos modelos “Cível” e “Falência, Concordata e Recuperação 

Judicial” deverão ser solicitadas tanto no Sistema Eproc quanto no Sistema SAJ.  Desta  forma, as  

duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade. 

5.1.13 - Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as informações para o 

cumprimento das obrigações que constituem objeto do presente credenciamento, assinada pelo 

representante legal da empresa, conforme modelo do Anexo II; 

5.1.14 - Declaração de que a licitante cumpre o disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal de 1988 (não emprega menores de idade), assinada pelo representante legal da 

empresa, conforme modelo do Anexo III. 

5.1.15 – Declaração de que não pesa contra si declaração de inidoneidade nos termos do 

artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei nº 8.666/93, assinada pelo representante legal da 

empresa, conforme modelo do Anexo IV. 

5.1.16 - Declaração de que a licitante não tenha feito doação em dinheiro, ou de bem 

estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo do 

Município de Bom Jesus, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo do Anexo 

V. 

http://www.bomjesus.sc.gov.br./
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5.1.17 - Declaração Negativa de Impedimentos para participar de Processo Licitatório, 

conforme o disposto no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, artigo 245, inciso X da 

Lei Complementar Municipal nº 129, de 14 de dezembro de 2012 e artigo 245, inciso X da Lei 

Complementar Municipal nº 130, de 14 de dezembro de 2012, assinada pelo representante legal da 

empresa, conforme modelo do Anexo VI. 

 

5.2 – Os interessados deverão preencher o pedido de Credenciamento, conforme modelo constante 

no Anexo I, juntamente com documento que comprove a existência dos necessários poderes para 

representar a empresa e praticar todos os atos inerentes ao certame, acompanhado de sua Cédula de 

Identidade ou documento equivalente. 

 

5.3 – Os documentos exigidos nos itens 5.1.7 a 5.1.12, poderão ser substituídos pelo CRC – 

Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus em vigor, 

contendo todos os documentos dentro do prazo de validade. No caso de documentos com prazo de 

validade vencido, a empresa poderá anexar junto ao CRC, os  documentos atualizados na forma de 

cópia reprográfica autenticada. 

 

5.4 – Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia 

reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade por 

meio  de consulta realizada pela Comissão Permanente de Licitações. 

 

5.5 – Todos os documentos poderão ser entregues em original, por processo de cópia devidamente 

autenticada, ou cópia não autenticada DESDE QUE SEJAM EXIBIDOS OS ORIGINAIS PARA 

AUTENTICAÇÃO POR SERVIDOR DESIGNADO PELO CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL DE BOM JESUS. Não serão aceitas cópias de documentos obtidas 

por meio de fax-símile ou ilegíveis. 

 

5.6 – No caso de apresentação de documentos e/ou certidões que não constarem prazo de validade, 

considerar-se-á o prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir da data de emissão dos mesmos. 

 
6 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE 
6.1 - Os valores contratuais praticados para os serviços serão os constantes no item 1.1 do edital. 

 
7 – DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 

7.1 - A proposta para o Credenciamento compreende a entrega do Pedido de Credenciamento,  

conforme modelo constante do Anexo I, e da documentação relacionada no item 5.1 deste edital. 

 

Obs: O pedido de credenciamento deverá conter ainda os dados do responsável técnico e seus dados. 

 

7.2 - Os documentos referidos nos subitens 5.1.1 a 5.1.17 devem ser apresentados dentro de 

envelope, lacrado, sendo protocolizados no Setor de Protocolo da Prefeitura de Bom Jesus, com os 

seguintes dizeres externos: 

 

MUNICÍPIO DE BOM JESUS 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 2/2021 – PMBJ 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 

 
8 - DO CREDENCIAMENTO 

8.1 – Os pedidos de Credenciamento serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitações, que 
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verificará se a documentação atende as condições exigidas neste Edital. 

 

8.2 – O resultado do credenciamento será publicado no Diário Oficial dos Municípios  por meio do 

site  www.bomjesus.sc.gov.br, sendo que  qualquer  eventual impugnação ou recurso quanto ao 

procedimento efetuado deverá ocorrer no prazo máximo  de  05 (cinco) dias úteis, contados da data 

da publicação. 

 

8.3 - Decorrido o prazo acima  mencionado as empresas interessadas serão convocadas para 

assinarem  o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

8.4 - Atendidas todas as condições previstas neste Edital será efetuado procedimento administrativo 

de contratação por credenciamento (Acórdão TCU n. 141/2013 c/c Prejulgado TCE/SC n. 

1788/2006), e as  empresas credenciadas serão convocadas para firmarem contrato. 

 

9 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS PEDIDOS DE CREDENCIAMENTO 

 

9.1 – A Comissão Permanente de Licitações se reunirá e fará a análise da documentação exigida no  

item 05, no dia 13/05/2021 as 9:30h. 

 

9.2 - A decisão quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido será comunicada mediante ata de 

sessão publicada no Diário Oficial dos Municípios por meio dos sites 

www.diariomunicipal.sc.gov.br    e www.bomjesus.sc.gov.br. 

 

9.3 - A Comissão Permanente de Licitações poderá, se necessário, promover diligências destinadas 

ao esclarecimento de dúvidas ou confirmação de informações prestadas. 

 

9.4 - As decisões da Comissão Permanente de Licitações que negarem o credenciamento serão 

sempre fundamentadas e delas caberão recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da 

publicação ou da comunicação da decisão. 

 
10 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo, com o 

devido adimplemento contratual, mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal, de acordo com 

os termos do art. 40, XIV, “a”, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 62 e 63 da Lei 4.320/64. 

10.1 2 - Juntamente com a nota fiscal a contratada deverá comprovar a prestação do serviço 

enviando junto com a nota fiscal o relatório de veiculação. 

10.1.3 – A empresa interessada deverá manter como condição para pagamento, durante toda 

a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

10.1.4 – O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “recebimento 

definitivo” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada. 

10.1.5 – Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por  exemplo,  

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou  inadimplência,  o  pagamento  

ficará sobrestado até que a credenciada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,  o  

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não  

acarretando  qualquer ônus para a contratante. 

10.1.6 – Constatando-se, a situação de irregularidade da credenciada, será providenciada 

sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério da contratante. 

10.1.7 – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a  

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.bomjesus.sc.gov.br./
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contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e 

trabalhista quanto à inadimplência da credenciada, bem como quanto à existência de pagamento a 

ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

10.1.8 – Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à credenciada 

o contraditório e a ampla defesa. 

10.1.9 – Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados  

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a credenciada não regularize  sua 

situação. 

 

10.2 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida de acordo com os valores unitários e totais 

discriminados na Cláusula 2ª do Contrato, e deverá constar os quantitativos mínimos de 

divulgação, cientes os contratados de que não farão jus a pagamento pelas divulgações a mais ou 

divergentes das ora contratadas.. 

 

10.3 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome do Município de Bom Jesus com indicação  

do CNPJ específico sob nº 01.551.148/0001-87. 

 

10.4 – De acordo com o §6º, I, do Art. 23, Anexo XI, do Regulamento do ICMS Catarinense, ficam 

os licitantes vencedores obrigados a emitir nota fiscal eletrônica – NF-e, modelo 55, em 

substituição às notas fiscais impressas modelos 1 e 1-A, quando for o caso. 

 

10.5 – O arquivo xml das notas fiscais eletrônicas deverá ser encaminhado obrigatoriamente no  

seguinte e-mail: empenho@bomjesus.sc.gov.br, para seu devido pagamento. 

 

10.6 – Os pagamentos far-se-ão mensalmente, através de crédito em conta corrente bancária da 

licitante vencedora, a partir da data final do período de adimplemento a que se referir. 

 
11 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 - As despesas decorrentes do objeto do presente contrato correrão por conta da dotação 

orçamentária do exercício de 2021 a seguir: 

 

03 - Secretaria de Administração  

03.001 – Departamento de Administração 

2.004 – Manutenção das Atividades Administrativas 

3.3.90 – Aplicações diretas 

Dotação - 7 

 

12 – DOS RECURSOS 

12.1 - A empresa interessada poderá interpor recurso das decisões da Comissão Permanente de 

Licitações que negar o pedido de credenciamento no prazo referido no subitem 9.4 deste Edital. 

 

12.2 - O recurso, devidamente assinado pelo representante legal da interessada ou procurador 

regularmente constituído, deverá ser dirigido à Comissão Permanente de Licitações, devendo ser 

entregue no endereço constante do subitem 4.4 deste Edital. 

 

12.3 - Recebido o recurso, a Comissão Permanente de Licitações poderá reconsiderar sua decisão, 

ou encaminhá-lo ao Prefeito Municipal, que, após regular instrução, proferirá sua decisão. 

 

mailto:empenho@bomjesus.sc.gov.br,


 

                              ESTADO DE SANTA CATARINA 
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
                              Rua Pedro Bortoluzzi, 435 – Centro 
                              CNPJ: 01.551.148/0001-87   

12.4 - As manifestações de recursos administrativos não serão aceitas via e-mail ou fax, devendo as 

mesmas serem protocolizadas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Bom Jesus. 

 

12.5 - Da decisão do Prefeito Municipal não caberá novo recurso administrativo. 

 

12.6 – Não serão conhecidos os recursos interpostos intempestivamente ou que não atenderem os 

requisitos indicados neste edital; 

13 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

13.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração, o interessado   

que não o fizer até o encerramento do período do edital de credenciamento, conforme art.  41, § 2º 

da  Lei n° 8.666/93, hipótese que tal comunicação posterior não terá efeito de recurso. 

13.1.1 – Não será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via e-

mail, devendo a referida peça ser protocolada junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura  Municipal  

de  Bom Jesus. 

 

13.2 - Caberá a autoridade competente decidir sobre a Impugnação interposta. 

 

13.3 - Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados. 

 
14 – DO DESCREDENCIAMENTO ESPONTÂNEO 

 

14.1 – O Credenciamento poderá ser suspenso por interesse da Administração, quando devidamente 

justificado ou em caso de descumprimento total ou parcial do contrato, nos termos da Lei nº 

8.666/93. 

 

14.2 – A Administração Municipal poderá a seu critério, de forma justificada, reduzir o quantitativo 

de inserções e tempo de divulgação semanal, com a redução financeira proporcional, mediante 

comunicação formal às contratadas 

 

14.3 - A empresa credenciada poderá solicitar sua exclusão do rol de credenciados, notificando de 

forma fundamentada via requerimento ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão 

Permanente de Licitações, com precedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 
15 – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

15.1 – O Contrato poderá ser rescindido nos caso de inexecução total ou parcial, e pelos  demais 

motivos enumerados no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo ser: 

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a  

XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93; 

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no 

mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma  das  partes, 

resguardado o interesse público; 

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

 

15.2 – De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do 

contrato enseja sua rescisão, constituindo motivo para o seu cancelamento, nos termos previstos no 

art. 78 e seus incisos. 

 

15.3 – Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, 

sujeita-se a empresa credenciada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

do contrato, ou sobre a parcela inadimplida, caso a rescisão decorra da inexecução parcial do objeto 
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contratado, sem prejuízo das demais penalidades previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1 – Se o credenciado descumprir as condições deste edital ficará sujeito às penalidades  

estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 

 

16.2 – De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do 

contrato enseja sua rescisão, constituindo motivo para o seu cancelamento, nos termos previstos no 

art. 78 e seus incisos. 

16.3 - A recusa injustificada da credenciada em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando 

a credenciada às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

16.4 – Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município poderá aplicar a(s) 

CREDENCIADA(S) as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente 

estabelecidas: 

a) a recusa injustificada do credenciado em assinar o Contrato, no prazo máximo de 5  

(cinco) dias da notificação, implicará na multa de 10% (dez por cento) do valor 

estimado do Contrato; 

b) por atraso superior a 5 (cinco) dias da execução do objeto, fica(m) a(s) 

CREDENCIADA 

(S) sujeita(s)à aplicação de multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente 

sobre o valor total da Nota de Empenho, a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de 

atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias; 

c) em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto que não 

importe em rescisão, poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento), calculada  

sobre   o valor da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; 

d) transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido na Nota de Empenho 

ou instrumento equivalente, será aplicada multa de 15% (quinze por cento), calculada  

sobre  o valor da contratação. 

e) para cada notificação de descumprimento contratual, será cobrada multa de R$ 100,00 

(cem reais), devendo ser aplicada em dobro no caso de reincidência pelo mesmo 

motivo. 

 

16.5 – Sem prejuízo da aplicação das penalidades acima previstas, ainda poderá a  Administração 

aplicar a CREDENCIADA as seguintes sanções: 

 
a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou sobre a parcela 

inadimplida, caso a rescisão decorra da inexecução parcial do objeto contratado; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a credenciada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

16.6 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro do 

Município e, no caso de suspensão de licitar, a CREDENCIADA deverá ser descredenciado por 
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igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações 

legais. 

 

16.7 - Nenhum pagamento será processado à empresa penalizada, sem que antes,  este tenha pago 

ou  lhe seja relevada a multa imposta. 

 

16.8 – As penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos do 

artigo  87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

16.9 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

17 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

17.1 – O  contrato a ser firmado entre o Município e as empresas interessadas terá a vigência até 31 

de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado anualmente até o limite legal de mais 48 (quarenta e 

oito) meses. 

 
18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 - Ao protocolar seu pedido para o Credenciamento, o fornecedor aceita e se obriga a cumprir 

todos os termos deste Edital e seus anexos. 

 

18.2 – O Edital será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Bom Jesus 

www.bomjesus.sc.gov.br   e também poderá ser obtido junto ao Departamento de Compras e 

Licitações, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, no local e horário indicado no 

subitem 4.4 deste Edital. 

 

18.3 – Aplicam-se subsidiariamente, para este edital de credenciamento, as normas da Lei nº 

8.666/93. 

 

18.4 – Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos termos deste Edital serão atendidos 

pessoalmente no período das 08h00min as 11h45min, no Departamento  de Compras e Licitações 

da Prefeitura Municipal de Bom Jesus, na Rua Pedro Bortoluzzi,  nº  435, Centro da cidade de Bom 

Jesus/SC ou pelo telefone (49) 3424-0181, no mesmo horário, ou por meio de e-mail: 

licitacao@bomjesus.sc.gov.br. 

 

18.5 – Fazem parte do presente Edital: 

 

Anexo I – Pedido de Credenciamento; 

Anexo II – Declaração de Conhecimento Edital 

Anexo III – Modelo de Declaração que não emprega menores; 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Idoneidade; 

Anexo V - Modelo de Declaração de que não efetuou doação para partido político ou 

campanha  eleitoral a candidato de cargo eletivo; 
Anexo VI – Modelo de Declaração Negativa de Impedimentos para participar de Processo 
Licitatório; 
Anexo VII - Modelo de Declaração de atendimento do objeto em todo terrítorio de Bom Jesus, 
SC;  

Anexo VIII – Minuta do Contrato. 

 

18.6 - Todas as controvérsias ou reclames relativos ao presente processo licitatório serão resolvidos  

pela autoridade competente, administrativamente, ou no foro da Comarca de Xanxerê/SC, se for o 

http://www.bomjesus.sc.gov.br/
mailto:licitacao@bomjesus.sc.gov.br.
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caso. 

 

 

Bom Jesus – SC, 28 de abril de 2021. 

 

 

RAFAEL CALZA  

Prefeito Municipal 

 

 

 

Cinthia Schneider Pelegrini 

OAB/SC 43.050 
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ANEXO I 

 

CREDENCIAMENTO Nº 2/2021 - PMBJ 

 

 

PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

(Empresa, CNPJ, endereço, telefone) representada neste ato pelo senhor (a) (nome  

completo, CPF, RG, função/cargo) pelo presente, após examinar todas as cláusulas e condições 

estipuladas no Edital de Credenciamento nº 2/2021 - PMBJ, apresenta o pedido de pré-qualificação 

para o credenciamento, nos termos consignados no citado ato convocatório e  seus  anexos,  com os 

quais concorda plenamente, declarando possuir estrutura disponível e suficiente com pessoal 

técnico adequado para a execução dos serviços ora propostos. Declara ainda, que aceita os preços 

propostos,  dos quais tem pleno conhecimento. 

 

 

 

  ,  de  de 2021. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

 

Obs.: Os documentos que devem seguir em anexo são todos aqueles elencados no item 5.1 deste 

Edital. 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 

 

 

 

A Rádio ___________________, inscrita no CNPJ sob n. ______, frequencia (AM/FM) ________com 

sede estabelecida na Rua _______, nº ___, no município de ___________, neste ato representada pelo 

seu Diretor, Sr. ________, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n. ____, RG n. _____, 

DECLARA para todos os fins de direito, que tomamos conhecimento dos termos constantes no Edital  

de Credenciamento nº 2/2021 – PMBJ, do Município de Bom Jesus/SC e seus anexos, e que temos 

totais condições de atender e cumprir todas as exigências da prestação dos serviços ali contidas. 

 

 

 

 

  ,  de  de 2021. 

 

 

 

 

 

 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 

 

 

A Rádio ___________________, inscrita no CNPJ sob n. ______, com sede estabelecida na Rua 

_______, nº ___, no município de ___________, neste ato representada pelo seu Diretor, Sr. 

________, brasileiro, empresário, portador do CPF n. ____, RG n. _____, DECLARA, para fins do 

disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, que não emprega menores de 

18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos. 

 

 

 

  ,  , de  de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante legal 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

A Rádio ___________________, inscrita no CNPJ sob n. ______, com sede estabelecida na Rua 

_______, nº ___, no município de ___________, neste ato representada pelo seu Diretor, Sr. 

________, brasileiro, empresário, portador do CPF n. ____, RG n. _____, DECLARA que não pesa 

contra si declaração de inidoneidade,  expedida em face de inexecução total  ou parcial de contratos 

com outros entes públicos, nos termos do artigo 87,  inciso IV  e  artigo 88,  inciso III da Lei nº 

8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei. 

 

 

 

  ,  , de  de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa 
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ANEXO V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EFETUOU DOAÇÃO PARA 

PARTIDO POLÍTICO OU CAMPANHA ELEITORAL A CANDIDATO DE CARGO 

ELETIVO 

 

 

 

A Rádio ___________________, inscrita no CNPJ sob n. ______, com sede estabelecida na Rua 

_______, nº ___, no município de ___________, neste ato representada pelo seu Diretor, Sr. 

________, brasileiro, portador do CPF n. ____, RG n. _____, DECLARA, que não efetuou doação 

em dinheiro, ou de bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de 

candidato a cargo eletivo do Município de Bom Jesus. 

 

 

 

  ,  , de  de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR DE PROCESSO 

LICITATÓRIO 

 

 

 

A Rádio ___________________, inscrita no CNPJ sob n. ______, com sede estabelecida na Rua 

_______, nº ___, no município de ___________, neste ato representada pelo seu Diretor, Sr. 

________, brasileiro, portador do CPF n. ____, RG n. _____, DECLARA, que não se enquadra em 

nenhuma das proibições previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei de 

Licitações. 

 

 

 

  ,  , de  de 2021. 

 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa 
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ANEXO VII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDMENTO DO OBJETO EM TODO TERRÍTORIO 

DE BOM JESUS/SC 

 

 

 

 

 

 

A Rádio ___________________, inscrita no CNPJ sob n. ______, com sede estabelecida na Rua 

_______, nº ___, no município de ___________, neste ato representada pelo seu Diretor, Sr. 

________, brasileiro, portador do CPF n. ____, RG n. _____, DECLARA sob as penas da lei que a 

radio acima nominada tem cobertura e abrangência em todo território de Bom Jesus/SC, incluindo 

cidade e interior. 

 

 

 

 

 

 ,  , de  de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa 
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ANEXO VIII 

 

 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº __/2021 

 
1ª Contratante: 

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ sob o nº 01.551.148/0001-87, com sede na Rua Pedro Bortoluzzi, nº 435, Centro, 

nesta cidade de Bom Jesus/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Rafael 

Calza, e de ora diante denominada simplesmente MUNICÍPIO; 

 
2ª Contratada: 

   pessoa jurídica  de direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob o nº 

  , com sede na Rua   , nº   ,  

na cidade de  , Estado de  , neste ato representada pelo Senhor    , 

daqui por diante  denominada simplesmente CONTRATADA; 

 

Nos  termos  do  Edital  de  Credenciamento  nº  2/2021  –  PMBJ  e  Processo  Licitatório nº 32/2021, 

bem como, das normas da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes, firmam o Contrato mediante as 

cláusulas e condições abaixo. 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – O objeto é o credenciamento, sem caráter de exclusividade, de emissoras de rádio AM e FM 

localizadas em até 40 km de distância de Bom Jesus, para divulgação de atos oficiais e atividades da 

administração municipal de Bom Jesus, durante o exercício financeiro de 2021, conforme descrição 

e estimativa a seguir: 

 

Lote Item Qtde. Unid

. 

Especificação Valor 

Unitário* 

Valor 

Total 
1 
 

1 12,00 mês SERVIÇO DE INSERÇÕES DIÁRIAS COM 

DURAÇÃO DE 15 SEGUNDOS, 

RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DE 

ATOS OFICIAIS, CHAMAMENTOS E 

DIVULGAÇÃO DOS POTENCIAIS DA 

MUNICIPALIDADE EM EMISSORA DE 

RADIODIFUSÃO AM, COM SEDE DE 

ATÉ 40 KM DE DISTÂNCIA DE BOM 

JESUS COM AUDIÊNCIA EM TODA 

MUNICIPALIDADE (CIDADE E 

INTERIOR), SENDO O MÍNIMO DE 

5(CINCO) E O MÁXIMO DE 

60(SESSENTA) INSERÇÕES MENSAIS. 

49,64 35.740,00 

2 12,00 mês DIVULGAÇÃO DE 1 (UM) PROGRAMA 

SEMANAL, DE 15 (QUINZE MINUTOS), 

A SER EXIBIDO TODOS OS SÁBADOS, 

NO INTERSTÍCIO DAS 8:00 AS 12:00 

HORAS, GRAVADO EM ESTÚDIO DA 

EMISSORA OU DIRETAMENTE, 

ATRAVÉS DE ENTREVISTAS 

PREVIAMENTE DEFINIDAS PELA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE BOM 

3.000,00 36.000,00 
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JESUS. A EMISSORA DEVE TER SEDE 

DE ATÉ 40 KM DE DISTÂNCIA DE BOM 

JESUS E POSSUIR AUDIÊNCIA EM 

TODA MUNICIPALIDADE (CIDADE E 

INTERIOR) 
2 1 12,00 mês SERVIÇO DE INSERÇÕES DIÁRIAS COM 

DURAÇÃO DE 15 SEGUNDOS, 

RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DE 

ATOS OFICIAIS, CHAMAMENTOS E 

DIVULGAÇÃO DOS POTENCIAIS DA 

MUNICIPALIDADE EM EMISSORA DE 

RADIODIFUSÃO FM, COM SEDE DE 

ATÉ 40 KM DE DISTÂNCIA DE BOM 

JESUS E COM AUDIÊNCIA EM TODA 

MUNICIPALIDADE (CIDADE E 

INTERIOR), SENDO O MÍNIMO DE 

5(CINCO) E O MÁXIMO DE 

60(SESSENTA) INSERÇÕES MENSAIS) 

49,64 35,740,00 

 2 12,00 mês DIVULGAÇÃO DE 1 (UM) PROGRAMA 

SEMANAL, DE 15 (QUINZE MINUTOS), 

A SER EXIBIDO TODOS TODOS OS 

SÁBADOS, NO INTERSTÍCIO DAS 8:00 

AS 12:00 HORAS, GRAVADO EM 

ESTÚDIO DA EMISSORA OU 

DIRETAMENTE, ATRAVÉS DE 

ENTREVISTAS PREVIAMENTE 

DEFINIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL DE BOM JESUS. A 

EMISSORA DEVE TER SEDE DE ATÉ 40 

KM DE DISTÂNCIA DE BOM JESUS E 

POSSUIR AUDIÊNCIA EM TODA 

MUNICIPALIDADE (CIDADE E 

INTERIOR) 

3.000,00 36.000,00 

  

 

2 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 - Os serviços serão realizados pela CONTRATADA, em conformidade com determinações da 

administração municipal de Bom Jesus. 

 

2.2 - A arte do anúncio e o  texto das inserções serão coordenados pela equipe da Secretaria de 

Administração e Gabinete do Prefeito do MUNICÍPIO. 

 

2.3 - As datas estipuladas para a prestação dos serviços estão relacionadas em cada item descrito 

acima. 

 

2.4 - Para prestar o serviço em radiodifusão com divulgação em rádio AM ou FM, a 

CONTRATADA deverá possuir sede de até 40 km de distância da cidade de Bom Jesus/SC. 

 

2.5 - Todas as veiculações e itens que compõem a prestação de serviços deverá ser tratado 

diretamente com a equipe da administração do Município, a qual validará as informações. 
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2.6 - Os serviços deverão ser executados conforme condições estabelecidas no descritivo do item, de 

acordo com  as datas e/ou períodos elencados, a partir da assinatura do contrato. 

 

2.7 - Todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão por conta da CONTRATADA. 

 

2.8 - A não prestação dos serviços ensejará a revogação do contrato e a aplicação das sanções legais 

previstas. 

 

2.9 - A prestação de serviços e a emissão da respectiva nota fiscal estão condicionadas ao 

recebimento da Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente e a prestação, 

anterior, do serviço. 

 

2.10 - O Objeto será recebido PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu  

acompanhamento  e fiscalização, para efeito de posterior verificação da conformidade com a 

especificação. 

 

2.11 - O recebimento provisório será feito mediante certificação. 

 

2.12 - Objeto será recebido DEFINITIVAMENTE, em até 05 (cinco) dias após recebimento 

provisório, e sua verificação da qualidade, quantidade e consequente aceitação. 

 

2.15- Caso não ocorra o procedimento de recebimento provisório, esses serão considerados realizados. 

 

2.16 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado pela 

solidez e segurança. Também não exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato,  dentro  dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

2.17 - A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de formas empregadas, mesmo após ter sido recebido definitivamente o 

objeto do contrato. 

 

2.18 - A contratada deverá responder pelos vícios, defeitos ou danos causados a terceiros/Município 

referente à prestação dos serviços, assumindo os gastos e despesas que se fizerem necessárias para o 

adimplemento das obrigações e providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou 

irregularidades apontadas  pela  solicitante. 

 

Obs: O ato de atestar se concretiza com a declaração e assinatura do responsável no  verso  da  

nota  fiscal/fatura ou documento equivalente. A atestação caberá  ao servidor do órgão ou 

entidade contratante, ou   ao fiscal da obra ou serviços ou a outra pessoa designada pela 

Administração para esse fim. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA CONTRATO 

 

3.1  -  O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por 

iguais períodos, até o limite de mais 48 (quarenta e oito) meses. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 

 

4.1 - Os valores contratuais praticados para os serviços serão os constantes no item 1.1 do contrato, 

sendo que os valores serão fixos e irreajustáveis. 
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CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo, com o devido 

adimplemento contratual, mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal, de acordo com os 

termos do art. 40, XIV, “a”, da Lei nº 8.666/93 c/c os arts. 62 e 63 da Lei Federal n. 4.320/64. 

5.1 2 - Juntamente com a nota fiscal a contratada deverá comprovar  a prestação do serviço 

enviando junto com a nota fiscal e relatório de toda veiculação. 

5.1.3 – A CONTRATADA deverá manter como condição para pagamento, durante toda a 

execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

5.1.4 – O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “recebimento definitivo” 

pelo servidor competente na nota fiscal apresentada. 

5.1.5 – Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 

ficará sobrestado até que a credenciada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a contratante. 

5.1.6 – Constatando-se, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo,  apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da contratante. 

5.1.7 – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

MUNICÍPIO deverá comunicar aos órgãos responsáveis  pela fiscalização  da regularidade fiscal  e 

trabalhista quanto  à inadimplência da credenciada, bem como quanto à existência de pagamento a 

ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

5.1.8 – Persistindo a irregularidade, o MUNICÍPIO deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

CONTRATADA o contraditório e     a ampla defesa. 

5.1.9 – Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize 

sua situação. 

 

5.2 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida de acordo com os valores unitários e totais 

discriminados na  Cláusula 2ª do Contrato, contendo o objeto específico contratado. 

 

5.3 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome do Município de Bom Jesus com indicação  

do  CNPJ  específico sob nº 01.551.148/0001-87. 

 

5.4 – De acordo com o §6º, I, do Art. 23, Anexo XI, do Regulamento do ICMS Catarinense, fica a 

CONTRATADA obrigada a emitir nota fiscal eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição às 

notas fiscais impressas modelos 1 e 1-A, quando for o caso. 

 

5.5 – O arquivo xml das notas fiscais eletrônicas deverá ser encaminhado obrigatoriamente no 

seguinte e-mail: empenho@bomjesus.sc.gov.br, para seu devido pagamento. 

 

5.6 – Os pagamentos far-se-ão através de crédito em conta corrente bancária da CONTRATADA, a 

partir da data final do período de adimplemento a que se referir. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 - As despesas com a prestação dos serviços referente ao exercício financeiro de 2021 estarão 

garantidas por meio da seguinte dotação orçamentária: 

mailto:%20empenho@bomjesus.sc.gov.br,
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03 – Secretaria de Administração  

03.001 – Departamento de Administração 

2.004 – Manutenção das Atividades Administrativas 

3.3.90 – Aplicações diretas 

Dotação – 7 

 

CLÁUSULA SÉTIMA- GARANTIA DE RESPONSABILIDADE 

7.1 - A CONTRATADA responderá pelos vícios dos serviços  que se  compromete a prestar,  e por 

quaisquer  danos que venha a causar inclusive perante terceiros, ficando o  Município isento de 

qualquer  responsabilidade,  em virtude da realização dos serviços, objeto do presente contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

8.1 - A fiscalização do presente contrato ficará a cargo dos servidores abaixo mencionados:  

a) Rosane Siqueira (titular); 

b) Amarildo Jung (suplente). 

 

8.2 – Caberá ao servidor designado (titular ou suplente), verificar a execução do contrato e certificar 

no corpo ou verso do documento fiscal, para fins de liquidação da despesa. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 – Se a CONTRATADA descumprir as condições deste contrato ficará sujeito às penalidades 

estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 

 

9.2 – De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial  do  

contrato  enseja sua rescisão, constituindo motivo para o seu cancelamento, nos termos previstos 

no art. 78 e seus incisos. 

 

9.3 – A recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias a contar da 

convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a credenciada às 

penalidades legalmente estabelecidas. 

 

9.4 – Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município poderá aplicar a CONTRATADA as 

seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas: 

a) A recusa injustificada do credenciado em assinar o Contrato, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias da notificação, implicará na multa de 10% (dez por cento) do valor estimado do 

Contrato; 

b) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da execução do objeto, fica(m) a(s) 

CONTRATADA (S) sujeita(s)à aplicação de multa de 0,5% (meio por  cento) por dia  de atraso, 

incidente sobre o  valor total  da  Nota de Empenho, a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso 

até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a   30 (trinta) dias; 

c) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto que não 

importe em rescisão, poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da 

Nota de Empenho ou instrumento equivalente; 

d) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido na Nota de Empenho 

ou instrumento equivalente, será aplicada multa de 15% (quinze por cento), calculada sobre o 

valor da contratação. 

c) Para cada notificação de descumprimento contratual, será cobrada multa de R$ 100,00 

(cem reais), devendo ser aplicada em dobro no caso de reincidência pelo mesmo motivo. 

9.5 – Sem prejuízo da aplicação das penalidades acima previstas, ainda poderá a Administração 

aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
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b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou sobre a parcela 

inadimplida, caso a rescisão decorra da inexecução parcial do objeto contratado; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a  

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a  

credenciada  ressarcir a  Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

9.6 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro do 

Município  e,  no caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciado por 

igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações 

legais. 

 

9.8 – Nenhum pagamento será processado à empresa penalizada, sem que antes, este tenha pago ou 

lhe seja relevada a multa imposta. 

 

9.9 – As penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos do artigo 

87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

9.10 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

10.1 – O Contrato poderá ser rescindido nos caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais 

motivos enumerados no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo ser: 

a) por ato unilateral, escrito, do CREDENCIADA, nos  casos enumerados  nos incisos  I 

a XII e  XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93; 

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no 

mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, 

resguardado  o  interesse  público; 

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 - O presente contrato está vinculado ao edital de Credenciamento nº 2/2021 – PMBJ, 

obrigando-se a CONTRATADA de  manter,  durante  toda  a  execução  e  vigência  do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no credenciamento. 

 

11.2 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal, de acordo com a declaração de que não emprega menores prestada durante a 

fase de habilitação, sob  pena das  sanções legais cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

12.1 - O presente instrumento rege-se pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações, e demais normas e princípios de direito administrativo aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO 

13.1 Todas as controvérsias ou reclames relativos ao presente contrato serão resolvidos pela 

autoridade  competente, administrativamente, ou no foro da Comarca de Xanxerê/SC, se for o caso. 
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E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas  

nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e 

regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 04 (quatro) vias na presença das testemunhas 

abaixo assinadas. 

 

 

Bom Jesus,  de  de 2021. 

 

 

MUNICÍPIO DE BOM JESUS               CONTRATADA 

          RAFAEL CALZA                 Representante             

          Prefeito Municipal                 Administrador 

 

 

Testemunhas: 

 

 

1-    

Nome: CPF: 

 

 

2-   

Nome: CPF: 


