ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VISTORIA DO EVENTO
DENOMINADO “1º PIT STOP MOTOS DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ” Nº 001/2018 – PMC

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, para prestação de SERVIÇOS DE
VISTORIA VEICULAR POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO “1º PIT STOP MOTOS DO MUNICÍPIO
DE CAMBORIÚ”, do movimento Maio Amarelo do ano de 2018, exclusivamente de motocicletas
dos munícipes, sem qualquer ônus para a municipalidade, com o objetivo de conscientizar a
sociedade e o cidadão sobre a responsabilidade de cada um para garantir a segurança no
trânsito.
PRAZO PARA CREDENCIAMENTO: de 04 de maio de 2018 até 16 de maio de 2018.
REGRAMENTO: Lei Federal n. 8.666 de 21/6/93, com as alterações decorrentes das Leis Federais nº
8.883 de 08/6/94, 9.032 de 28/4/95; 9.648 de 27/5/98; 9.854 de 27/10/99; 13.243 de 11/01/16 e
demais condições deste edital.

Camboriú, 03 de maio de 2018.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 – PMC
REGULAMENTO
O Município de Camboriú, Estado de Santa Catarina, está procedendo ao Chamamento Público
para credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, para prestação de SERVIÇOS DE
VISTORIA VEICULAR POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO “1º PIT STOP MOTOS DO MUNICÍPIO
DE CAMBORIÚ”, do movimento Maio Amarelo do ano de 2018, exclusivamente de motocicletas
dos munícipes, sem qualquer ônus para a municipalidade, com o objetivo de conscientizar a
sociedade e o cidadão sobre a responsabilidade de cada um para garantir a segurança no
trânsito, de acordo com as necessidades a seguir elencadas:


Grupo 01 – Vistoria de Motocicletas – Sem ônus para o Poder Público Municipal –
Consistente na avaliação das necessidades de reparo ou de troca de componentes da
motocicleta, com objetivo de apresentar aos munícipes noções básicas de segurança
com prestação de informações aos condutores acerca do estado de conservação do
veículo que deverá englobar todos os seguintes itens sujeitos a desgaste natural:
FREIO TRASEIRO;
FREIO DIANTEIRO;
RELAÇÃO;
LUZ DE FREIO;
AMORTECEDOR DIANTEIRO;
AMORTECEDOR TRASEIRO;
CAIXA DE DIREÇÃO;
PNEU TRASEIRO;
PNEU DIANTEIRO;
NÍVEL ÓLEO;
FAROL;
SINALEIRA;
LANTERNA,
ESPELHOS;
CAVALETE LATERAL;
LUZES DO PAINEL;
MANETE FREIO;
MANETE EMBREAGEM;
BUZINA;
FLUIDO FREIO;
FOLGA ACELERADOR;
FLUIDO RADIADOR; E
ESCAPAMENTO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, para prestação de SERVIÇOS DE
VISTORIA VEICULAR POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO “1º PIT STOP MOTOS DO
MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ”, do movimento Maio Amarelo do ano de 2018, a ser realizado em
19 de Maio de 2018 das 09h às 12h e das 13h às 16h.
CLAUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 – Sempre será admitido que o presente Edital de Chamamento Público e seus anexos foram
cuidadosamente examinados e compreendidos pelos interessados, sendo assim, não se isentará
nenhum proponente do fiel cumprimento do dispositivo desta documentação devido à omissão
ou negligência oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer dos seus itens.
2.2 – Os serviços, objetos do presente credenciamento, não ocasionará qualquer ônus ao Poder
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Público Municipal e será prestado de forma gratuita aos munícipes que aderirem ao 1º PIT STOP
MOTOS DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ ;
2.3 – A pessoa jurídica devidamente credenciada poderá veicular sua marca durante o evento
através de materiais de divulgação como: placas, faixas, flyers, panfletos, infláveis, brindes entre
outros, resguardado o direito da Municipalidade de restringir algum material caso o identifique
como inapropriado, prejudicial ou desproporcional ao evento.
2.4 – Serão admitidas no presente credenciamento, até 05 (cinco) empresas para cada GRUPO
de prestação de serviços, de acordo com as necessidades do evento.
2.5 - A classificação das empresas se dará por ordem de cadastramento, sendo que serão
credenciadas no máximo as 05 (cinco) primeiras que apresentarem a documentação de acordo
com os requisitos constantes no presente edital.
2.6 - A documentação apresentada será avaliada pelo Departamento Municipal de Trânsito –
DEMUTRAN, que comunicará o credenciamento ou a falta de documentos, através do site oficial
do Município de Camboriú, no prazo de até 48h (quarenta e oito horas) contados da
apresentação da documentação.
2.7 - Os serviços objetos do presente Edital de Credenciamento serão prestados exclusivamente
durante o evento 1º PIT STOP MOTOS DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, a ser realizado no dia 19 de
maio de 2018, não sendo admitida sua execução em qualquer data ou local diferente da
determinada pela Administração Municipal.
2.7 – Serão admitidos a participar deste credenciamento somente os que estejam legalmente
estabelecidos na forma da Lei, para todos os fins do objeto pleiteado.
2.8 – Os proponentes deverão apresentar carta de credenciamento com a indicação do
representante credenciado para praticar todos os atos necessários em nome da empresa em
todas as etapas do credenciamento ou documento que comprove sua capacidade de
representar, no caso de sócio ou titular conforme modelo ANEXO I.
2.9 – Os proponentes deverão declarar que estão cientes e de pleno acordo com o regulamento
de credenciamento, conforme modelo ANEXO II.

CLAUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDENCIAMENTO
3.1 – Os interessados deverão apresentar em 01 (uma) via os seguintes documentos:
a) Anexo I – Carta de credenciamento: apresentação dos documentos e representante do
credenciado;
b) Anexo II – Declaração de aceitação do edital de credenciamento;
c) Anexo III – Ficha de identificação do prestador de serviço;
d) Contrato social ou declaração de Firma Individual ou Estatuto social devidamente registrado
em cartório;
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(CNPJ);
f) Certidão Negativa de débitos da Secretaria da Fazenda do Município, com data atualizada;
g) Declaração de Cumprimento das Obrigações Relativas ao Trabalho do Menor, declarando que
a credenciada cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (Cumprimento das Obrigações Relativas ao Trabalho do Menor),
conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854 de 27 de
outubro de1999.
3.1.1 – A Certidão Negativa de débito fiscal poderá ser fornecida, mediante documentação
obtida via Internet (on-line) e sua validade ficará condicionada à apresentação sob a forma
original impressa (sem ser cópia) e que esta forma de comprovação (via internet), esteja prevista

2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
em regulamentação própria, do órgãodeclarante.
3.2 – Todos os documentos solicitados para o credenciamento deverão ser apresentados (em
envelope fechado e lacrado, com identificação do Credenciado, Assunto e Destinatário),
conforme a seguinte sequência:
NOME DO PROPONENTE
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 PMC
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN
Rua Lauro Francisco dos Santos, nº 1.092, Bairro Monte Alegre, Camboriú/SC.
3.3 – Não será credenciada, a pleiteante que:
3.3.1 – faltar com algum documento exigido neste edital.
3.3.2 – Não apresente condições jurídicas, fiscais ou técnicas, para atender ao objeto do presente
regulamento.
3.3.3 – Eventualmente, tenha faltado, de forma relevante, com alguma condição legal ou
editalícia.
3.4 – A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pelo próprio
avaliador, se os dados existirem em outro documento.
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES GERAIS
4.1 – O local de entrega dos documentos será no DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITODEMUTRAN, Rua Lauro Francisco dos Santos, nº 1.092, Bairro Monte Alegre, Camboriú/SC.
CLAUSULA QUINTA – DOS SERVIÇOS
5.1 – Fica estabelecida a possibilidade de denúncia do ajuste, a qualquer tempo, por qualquer
das partes.
5.2 – Serão convocados a prestar serviços até 05 (cinco) empresas, conforme a ordem de
credenciamento e as necessidades do evento.
5.3 - Os documentos apresentados serão rubricados pelo representante do Departamento
Municipal de Trânsito- DEMUNTAN.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PETIÇÕES RECURSAIS
6.1 - Na forma da Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.93 e demais alterações posteriores, os recursos
deverão ser interpostos, mediante petição encaminhada ao Departamento Municipal de TrânsitoDEMUNTAN, pelo representante legal do requerente, protocolada no endereço deste edital,
devendo constar no corpo do envelope:
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUNTAN
Nº DO EDITAL
RECURSO ADMINISTRATIVO
6.2 – Não serão reconhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante não habilitado ou não identificado e comprovado no processo,
sua condição de representante do proponente, com firma reconhecida, na forma do Código
Civil Brasileiro, nem mesmo enviada pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer
outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, o respectivo original não tiver
sido protocolizado, na forma do itemanterior.
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6.3 – A petição deverá constar, sob pena do recurso não ser apreciado:
- Nome ou Razão Social, endereço e CNPJ-MF/CPF;
- Descrição sucinta e clara das razões que o faz interporem o recurso;
- Fundamento legal.
CLAUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1
– A pessoa jurídica interessada no credenciamento deverá examinar detidamente as
disposições contidas neste Edital de Regulamento e seus anexos, não podendo ser alegado
desconhecimento de qualquer pormenor.
7.2
- Em caso de revogação ou Anulação deste credenciamento serão observadas as
disposições da Lei 8.666/93 e alterações.
7.3
– A pessoa jurídica que tiver sua documentação de credenciamento aprovada pelo
DEMUNTRAN, deverá comparecer ao local do evento na data e horário previamente definidos
pela Administração Municipal.
7.4
– É facultado ao DEMUTRAN, em qualquer fase do CREDENCIAMENTO, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
7.5

– Faz parte integrante e inseparável do Regulamento de Credenciamento:

7.5.1 – Anexo I - Carta de credenciamento: apresentação dos documentos e representante do
credenciado;
7.5.2 – Anexo II – Declaração de aceitação do edital de credenciamento;
7.5.3 - Anexo III – Ficha de identificação do prestador de serviço;
7.6
– Os Casos omissos serão decididos entre as partes, aplicando-se no que couber, as
disposições contidas na legislação em vigor.
Camboriú, 03 de maio de 2018.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
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ANEXO I
(preferencialmente em papel timbrado ou com identificação do interessado no credenciamento)

CARTA DE CREDENCIAMENTO
Credenciamento, para fins de contratação, pessoas jurídicas de direito privado, para
prestação de SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO “1º PIT
STOP MOTOS DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ”, do movimento Maio Amarelo do ano de 2018, a ser
realizado em 19 de Maio de 2018 das 09h às 12h e das 13h às 16h.
Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos do presente para submeter à
apreciação do Departamento Municipal de Trânsito- DEMUNTRAN os documentos em anexo,
necessários ao credenciamento para prestação dos serviços em referência.
Na oportunidade, credenciamos
a (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ nº, neste ato
representada por (Nome do Representante), carteira de identidade nº, CPF nº, que possui
através da presente, os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando
cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no
processo de credenciamento.

Camboriú em

/

/2018

Representante Legal
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ANEXO II
(preferencialmente em papel timbrado ou com identificação do interessado no credenciamento)

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL
O proponente........................................................................................................., de pessoa jurídica de
direito privado, com sede na .....................................................................................................................,
inscrita no CNPJ nº......................................................................, por meio de seu sócio-gerente ou
representante legal , abaixo firmado, vem declarar que possui pleno conhecimento, e manifestar
inteira concordância, com todos os termos do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018
PMC, que trata do Credenciamento, para fins de contratação, pessoas jurídicas de direito privado,
para prestação de SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO “1º
PIT STOP MOTOS DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ”, do movimento Maio Amarelo do ano de 2018, a ser
realizado em 19 de Maio de 2018 das 09h às 12h e das 13h às 16h, consistente na avaliação das
necessidades de reparo ou de troca de componentes da motocicleta, com objetivo de apresentar
aos munícipes noções básicas de segurança com prestação de informações aos condutores
acerca do estado de conservação do veículo que deverá englobar todos os seguintes itens sujeitos
a desgaste natural: FREIO TRASEIRO; FREIO DIANTEIRO; RELAÇÃO; LUZ DE FREIO; AMORTECEDOR
DIANTEIRO; AMORTECEDOR TRASEIRO; CAIXA DE DIREÇÃO; PNEU TRASEIRO; PNEU DIANTEIRO; NÍVEL
ÓLEO; FAROL; SINALEIRA; LANTERNA, ESPELHOS; CAVALETE LATERAL; LUZES DO PAINEL; MANETE FREIO;
MANETE EMBREAGEM; BUZINA; FLUIDO FREIO; FOLGA ACELERADOR; FLUIDO RADIADOR; e
ESCAPAMENTO no locais definidos pela Administração Municipal.

Camboriú em

/

/2018

........................................................................................
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
PESSOA JURIDICA/CNPJ
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ANEXO III
(preferencialmente em papel timbrado ou com identificação do interessado no credenciamento)

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇO
NOME/RAZÃO SOCIAL

INSC.ESTADUAL

CNPJ

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

MUNICÍPIO

FONE

UF

E-MAIL

DADO(S) DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)RESPONSÁVEL(EIS)
NOME

RG Nº

Local/Data:

CARGO

ORGÃO
EMISSOR

CPF

FONE/FAX

de

E-MAIL

de

Assinatura
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