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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - COMPUR 

 
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, inscrita no 
CNPJ 82.614.090/0001-75, torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, pelo tipo de licitação MENOR PREÇO pelo regime de execução de contrato de PREÇO 
POR ITEM, com fundamento na Lei n° 13.303 de 30 de junho de 2016, regida pela Lei nº 10.520 de 17 
de julho de 2002, regulada pelo Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, pelo Decreto 
Municipal nº 6.972 de 09 de abril de 2013, no Decreto Federal nº. 3.555 de 08 de agosto de 2000 e no 
seu Regulamento de Licitações, disponível no endereço eletrônico www.compur.com.br/portal-
transparencia, objetivando a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de 
uniformes e equipamentos profissionais personalizados para uso dos Agentes de Trânsito de 
Balneário Camboriú, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência e 
Relação de Itens do Objeto, ambos anexados ao Edital, para fornecimento ao longo de 12 (doze) 
meses, segundo as conveniências da COMPUR. 
 

O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados gratuitamente no endereço 
eletrônico www.compur.com.br/portal-transparencia, ou pode ser solicitado no e-mail 
licitacoes@compur.com.br. 
 
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão o horário de 
Brasília/DF. 
 
As informações constantes neste Edital e em seus Anexos são complementares entre si, de modo que 
todas devem ser consideradas para os fins a que se destinam. 
 
Com fulcro no artigo 41, § 2º da Lei 8.666/93, aplicada subsidiariamente a Lei 10.520/02 futuras 
alegações relacionadas com o desconhecimento de quaisquer informações constantes deste Edital e 
seus Anexos não serão consideradas e/ou admitidas, inclusive quando da execução do contrato ou 
instrumento equivalente. 
 
O presente pregão será realizado pela Pregoeira Caroline Patricia Machado, e equipe de apoio 
constituída pelos empregados: Andréa de Oliveira e Paula Renata Odorizzi Decanini designados 
através da Resolução DP n° 03/18.  
 
A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, pela lei Estadual n° 
12.337, de 05 de julho de 2002, pela Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelas demais 
disposições legais correlatas, pelo Regulamento de Licitações da COMPUR-BC, disponível no endereço 
eletrônico www.compur.com.br/portal-transparencia, bem como pelas cláusulas e condições contidas 
neste Edital e seus Anexos. 
 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

DATA: 05/10/2018 

 

HORÁRIO: 09h30min (horário de Brasília – DF) 

 

LOCAL: Rua Dinamarca, n°175, Sala 202, Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC, CEP 

88.338-315 – Sede da COMPUR-BC. 

file://CPR0329/Users/COMPUR-LENOVO/Desktop/Meus%20documentos/DOCUMENTOS%20LICITAÇÕES/LICITAÇÕES%202018/AGOSTO/PREGAO%20UNIFORMES/EDITAL%20E%20ANEXOS/www.compur.com.br/portal-transparencia
file://CPR0329/Users/COMPUR-LENOVO/Desktop/Meus%20documentos/DOCUMENTOS%20LICITAÇÕES/LICITAÇÕES%202018/AGOSTO/PREGAO%20UNIFORMES/EDITAL%20E%20ANEXOS/www.compur.com.br/portal-transparencia
www.compur.com.br/portal-transparencia
licitacoes@compur.com.br
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1 DO OBJETO 
 
Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o Registro de preços para 
aquisição de uniformes e equipamentos profissionais personalizados para uso dos Agentes de 
Trânsito de Balneário Camboriú, conforme especificações e condições constantes no Termo de 
Referência e anexos do Edital, para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo as 
conveniências da COMPUR. 
 
1.1 Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade e segurança exigidos no objeto, 
em conformidade com a legislação específica aplicável e o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8078/90), sendo que os itens considerados inadequados ou que não atenderem às exigibilidades, não 
serão aceitos e o pagamento de toda a parcela ficará suspensa, até sua regularização de forma integral. 
 
1.2 Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentarem-se com inferior qualidade, fora das 
determinações legais, em desacordo com as especificações constantes na relação de itens do Edital e 
Termo de Referência, deteriorações, diferentes da proposta apresentada, com especificações e marcas 
diferentes do exigido e ofertado; 
 
1.3 Os produtos considerados inadequados e/ou irregulares, que não atenderem às exigibilidades do 
Edital, poderão ser devolvidos no todo ou em parte, determinando a sua substituição, refazimento dos 
serviços ou rescisão do contrato, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados da notificação por 
escrito, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital. Na impossibilidade de serem substituídos 
ou refeitos, serão aplicadas as sanções previstas no edital e demais cominações legais. 
 
1.4  Para testar a real adequação dos produtos, além das verificações acima, durante o recebimento 
provisório, sob o risco de devolução e consequente reposição nos prazos previstos, sem prejuízo nas 
penalidades contratuais e rescisão, poderão ainda serem realizados testes específicos, ficando sujeito 
ainda a análise por laboratório ou órgão de inspeção oficial. 
 
 
1.5  Essas análises serão frequentes e, desde que houver defeitos, acarretará a devolução de todo o 
lote adquirido, sem prejuízo nas penalidades previstas na ata de registro de preço. 
 
2 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1  Poderão participar desta Licitação todos os interessados que atendam as seguintes condições: 
 
a) Preencham os requisitos legais para o exercício da atividade objeto do presente certame; 
b) Apresentem a declaração de regularidade fiscal e habilitação jurídica, podendo se utilizar do 
modelo do Edital. 
 
2.2  Poderão participar deste processo, cooperativas que deverão apresentar: 

a) Finalidade compatível com o objeto licitado; 
b) Apresentar relação de todos os técnicos prepostos e demais, comprovando estar devidamente 
inscrito no ato constitutivo correspondente, sob pena de inabilitação. 
 
2.2.1 Não será permitida a participação de cooperativas de mão de obra e a participação de empresas 
em consórcio. 
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3 DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA DOCUMENTAÇÃO 
 
3.1  Os dois envelopes (proposta de preços e habilitação) deverão ser entregues na sede da COMPUR, 
na data e hora estipuladas no preâmbulo deste edital. 
Obs.: Caso a licitante não se fizer representar na sessão pública do pregão, deverá entregar os 
documentos solicitados no credenciamento, inseridos em um terceiro envelope, contendo no 
anverso do mesmo: ENVELOPE Nº 3 e as identificações padrões. O não atendimento deste 
quesito importará na rejeição da proposta. 
 
3.2  Os envelopes deverão estar fechados de forma a não permitir sua violação, com a seguinte 
identificação: 
 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - COMPUR 

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - COMPUR 

 
3.3  Na data, horário e local definidos, o Pregoeiro vai declarar aberta a sessão e anunciará as 
empresas que apresentaram envelopes, protocolados na sede da COMPUR. 
 
3.4  Não poderão participar desta licitação e nem serão consideradas licitantes as empresas que 
entregarem o envelope após o horário estabelecido. 
 
4 DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES E ABERTURA DOS ENVELOPES  DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
4.1  A sessão de abertura dos envelopes e julgamento vai ocorrer na Sala de Licitações da COMPUR. 
 
4.2  Para fins de credenciamento, o representante do Licitante deverá apresentar-se perante o 
Pregoeiro, devidamente munido de: 

a) Documento oficial de identidade devidamente autenticado ou cópia simples mediante 
apresentação do documento original;  
b) Caso haja representante presente na sessão apresentar procuração com outorga de poderes e/ou 
credenciamento, conforme anexo, para a formulação de lances verbais e para a prática de todos os 
demais atos do certame ou, sendo o caso, outro documento no qual estejam expressos poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em nome do licitante representado; 
c) Declaração de regularidade fiscal e habilitação jurídica, conforme modelo em anexo; 
d) Contrato social consolidado caso não esteja consolidado apresentar contrato social e última 
alteração arquivado na junta comercial; 
e) Certidão Simplificada da Junta Comercial do estado, com data de emissão não superior a 90 dias da 
abertura dos envelopes. 
 
Parágrafo único: A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, ou 
ao enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte que faz jus ao 
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tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123 de 2006, sujeitará o licitante às sanções 
previstas no Edital. 
 
4.3  O representante credenciado é o único autorizado a intervir em todas as fases do procedimento 
licitatório, respondendo, para todos os efeitos, por seu representado. 
 
Obs.: Não havendo representante devidamente credenciado na sessão de abertura dos 
envelopes e julgamento, acarretará no impedimento do licitante participar da fase de lances e 
de exercer o direito de recurso. 
 
4.4  Caso a licitante não se fizer representar na sessão pública do pregão, deverá entregar os seguintes 
documentos inseridos em um terceiro envelope: 
a) Declaração de regularidade fiscal e habilitação jurídica, conforme modelo anexo; 
b) Contrato social consolidado caso não esteja consolidado apresentar contrato social e última 
alteração arquivado na junta comercial; 
c) Certidão Simplificada da Junta Comercial do estado, com data de emissão não superior a 90 dias da 
abertura dos envelopes. 
 
4.4.1 O não atendimento do item anterior importará na rejeição da proposta. 
 
4.5  Cada representante credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
 
4.6  As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem utilizar dos benefícios nos termos 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar no credenciamento, 
além dos documentos acima mencionados: 
a) Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 
afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, conforme modelo em anexo; 
 
 
4.7  Todos os documentos serão analisados e rubricados pela Pregoeira e pela equipe de apoio, 
encaminhando-se após para rubrica e conferência de todos os licitantes. 
 
4.8  Os documentos de credenciamento relacionados acima deverão ser apresentados em original ou 
cópia autenticada ou também cópias obtidas na internet, desde que possam ter a sua autenticidade e 
veracidade confirmada pelo mesmo meio. 
 
5 DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01) 
 
5.1  A proposta e seus anexos complementares deverão ser apresentados no “Envelope Nº 1 – 
PROPOSTA”, de forma a permitir maior celeridade no julgamento, ser emitida nos mesmos moldes do 
anexo deste Edital, com redação clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, 
assinada e rubricada em todas as suas folhas, estando presas entre si, devendo ainda conter as 
seguintes informações: 

a) Razão social do licitante, a modalidade e o número desta licitação, nome do responsável pela 
proposta, telefone e e-mail para contato; 
b) Especificação do objeto em estrita conformidade com o Termo de Referência e marca; 
c) O valor unitário e total, por item, em reais (R$), com duas casas decimais, incluindo toda e 
qualquer despesa que incida sobre o objeto; 
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e) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis após a emissão e certificação da nota 
fiscal; 
f) O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
g) Compromisso de entrega no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da Autorização de Fornecimento; 
h) As proponentes dos itens 13, 14, 15, 16, 17 e 18 deverão apresentar C.A. (Certificação de 
Aprovação de Equipamento de Proteção Individual emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego); 
 
5.1.1 As licitantes deverão apresentar Declaração de Garantia, do fabricante, distribuidor ou 
representante comercial, miníma de 01 (um) ano para todos os bens objeto do presente pregão 
quanto à qualidade dos produtos fornecidos, responsabilizando-se quanto a qualquer problema ou 
reclamação que possam surgir, nas condições abaixo:  
a) O prazo de garantia será contado a partir de seu recebimento definitivo, garantindo que os 
produtos estejam em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência;  
b) Os produtos que se encontrarem em desconformidade com as condições exigidas, defeitos de 
fabricação, qualidade inferior, deverão ser substituídos ou reparados, obrigando-se a Contratada a 
reparar, corrigir, refazer ou substituir, no todo ou em parte, em até 07 (sete) dias úteis após 
recebimento da notificação, os produtos que apresentarem qualquer impropriedade, sem implicar 
custos adicionais aos preços contratados. 
 
5.1.2 Na forma do Código de Defesa do Consumidor, subsidiariamente, a COMPUR poderá adotá-lo 
quanto às regras previstas com relação aos materiais que poderão se sujeitar à devolução ou 
reposição, conforme abaixo: 
a) No caso de insatisfação quanto à qualidade do produto, a COMPUR tem prazo de 07 (sete) dias 
úteis, do seu recebimento, para sua devolução; 
b) No caso de bens de consumo, sendo constatado qualquer defeito de fabricação ou inadequação 
em relação ao exigido no edital, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento, a COMPUR poderá 
devolvê-lo para reposição dentro do prazo estabelecido; 
c) No caso dos demais materiais secundários e assessoriais, garantia contra defeitos de 
fabricação, respeitado o Código de Defesa do Consumidor, onde a COMPUR também poderá adotá-lo 
acessoriamente nas demais situações do subitem “a” (acima). 
 
5.1.3 Apresentar declaração, sob as penalidades da lei e do edital, de que, caso for declarada 
vencedora, se compromete a, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da data da declaração de 
vencedora dos lances, apresentar amostra plena de cada item a que propõe, inclusive com as estampas 
(caso pertinente), podendo ser de outra instituição pública ou privada, porém que detenham todas as 
especificidades técnicas passíveis de mensuração e análise pelo Requisitante ou Comissão designada. 
 
5.1.4 Juntamente com as amostras deverão ser apresentados laudos técnicos comprobatórios 
do atendimento às especificações técnicas de cada item, conforme Termo de Referência. 
 
5.1.5 A licitante vencedora deverá entregar a(s) amostra(s) do(s) produto(s) ofertado(s) conforme 
descritos no Termo de Referência, e os laudos solicitados, na COMPUR, das 12:00h às 17:00h, para 
verificação das características destes materiais, bem como para elaboração de testes e análises, 
necessárias ao atendimento do objeto e homologação, sendo desclassificada a licitante que não 
atender as exigências e especificações técnicas exigidas e em consequência sendo chamada a próxima 
classificada para o mesmo procedimento, e assim sucessivamente até o êxito da adjudicação. 
 
5.1.6 As amostras deverão vir acompanhadas de relação das unidades que estarão sendo entregues, 
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em duas vias, com as descrições e informações constantes na proposta. As amostras deverão ser 
identificadas com etiquetas adesivas, não sendo aceitas entregas parciais das amostras de materiais. 
 
5.1.7 Após o cumprimento contratual ou superada a fase, caso desclassificada, as amostras estarão à 
disposição dos licitantes para retirada, no mesmo local em que foram entregues, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. Após o prazo, se não houver retirada, a COMPUR dará a destinação que entender 
conveniente. 
 
5.1.8 A exigência de amostra visa assegurar o interesse administrativo com relação a qualidade 
mínima pretendida quanto à adequação às especificações exaradas no objeto deste edital, 
resguardando efetivamente a qualidade necessária para aferição do menor preço efetivo. As amostras 
poderão ser danificadas pela COMPUR para verificação da qualidade e especificações do Termo de 
Referência. 
 
5.2 A simples participação no certame, implica na concordância com todas as exigibilidades 
deste instrumento convocatório. 
 
5.3 Na omissão dos prazos de execução, pagamento, garantia e validade da proposta, serão 
considerados os constantes do edital e na divergência entre o preço unitário e total, prevalecerá o 
preço unitário. 
 
5.4 No caso dos acessórios e bens de consumo inerentes, a licitante está ciente que a garantia será com 
todos os custos e despesas relacionadas a expensas da contratada, respeitado o Código de Defesa do 
Consumidor, onde a COMPUR o adotará subsidiariamente. 
 
5.5 As propostas serão irretratáveis e irrenunciáveis, na forma da lei, salvo por motivos impeditivos e 
imprevisíveis, decorrente de fato superveniente ou excepcional, devidamente justificado no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, contados da ocorrência do imprevisto. 
 
5.6 Em hipótese alguma poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvados apenas 
aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais. 
 
5.7 Cada licitante poderá apresentar apenas uma proposta de preço(s) para cada item. 
 
5.8 Não será aceito proposta com valor excessivo ou extremamente baixo, incompatível com os preços 
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, salvo por razões que os 
justifiquem, através de justificativa fundamentada pela ofertante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
da solicitação do pregoeiro ou da autoridade superior. 
 
6 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02): 
 
6.1  Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
6.1.1 Habilitação jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; decreto de 
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
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registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir; 
NOTA: O Ato Constitutivo da licitante deverá contemplar, dentre os objetivos sociais, a 
atividade comercial compatível com o ramo de atividade pertinente ao objeto do edital, a que 
propõe; 
b) Declaração de que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, 
acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme modelo em anexo; 
c) Declaração de Parentesco, conforme modelo em anexo; 
d) Declaração de superveniência de fato impeditivo, conforme modelo anexo. 
 
6.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei; 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas nos termos da Lei nº 12.440 de 2011.   
 
OBS: A obtenção da certidão, é eletrônica e gratuita, encontra-se disponível no site 
www.tst.jus.br/certidao e em todos os demais portais da Justiça do Trabalho disponíveis na internet 
(Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).  
Atenção: O documento exigido é de DÉBITOS trabalhistas, e não de ações. 
 
6.1.3 Qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar 
expressamente no documento o seu prazo de validade. 
 
6.1.4 Qualificação técnica: 
 
a) Atestado ou Certidão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove que a licitante tenha entregue produtos similares ao objeto do Edital. Para ter 
validade, o documento deverá informar os produtos e constar o nome e CNPJ do licitante como 
contratado, sob as penas da lei no caso de perfídia ou declaração falsa. O(s) atestado(s) 
deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou empresa) emissor devendo 
conter, no mínimo, as seguintes informações: razão social, CNPJ e dados de contato do órgão 
(ou empresa) emissor e descrição do objeto contratado. Esses dados poderão ser utilizados 
pela COMPUR  para comprovação das informações. 
 
6.2 Para os documentos de regularidade fiscal que não apresentarem prazo de validade considerar-se-
á 90 (noventa) dias a partir da data de emissão. 
 
6.3 A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome da licitante que será responsável 
pela execução do contrato e faturamento, com o mesmo número do CNPJ e endereço. Serão aceitos 
documentos com a mesma razão social, porém CNPJ e endereço diverso quando os mesmos tiverem 
validade para todas as filiais e matriz. 

http://www.tst.jus.br/certidao
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6.4 O esclarecimento ou complementação de alguma informação em documento exigido poderá ser 
suprida pela própria Pregoeira, se os dados existirem em outro documento disponível para consulta. 
 
6.5 Os documentos de habilitação relacionados acima deverão estar válidos e em vigor na data da 
sessão de abertura de envelopes e julgamento, apresentados em original ou cópia autenticada em 
cartório competente ou publicação em órgão de Imprensa Oficial, ou também cópias obtidas na 
internet, desde que possam ter a sua autenticidade e veracidade confirmada pelo mesmo meio. 
 
6.6 Os documentos exigidos neste Edital poderão não ser aceitos, quando apresentados mediante 
cópias ilegíveis ou com datas rasuradas, sendo que ao licitador, reserva-se o direito de solicitar o 
original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário fazer a devida diligência, 
nos termos da lei, facultando ainda, tomar as medidas necessárias, no caso de fraude ou má fé. 
 
7 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, DA HABILITAÇÃO E DE EVENTUAIS 
RECURSOS 
 
7.1 O julgamento das propostas de preços e da habilitação, a classificação final e o exame preliminar 
dos recursos caberão a Pregoeira designada para este fim. 
 
7.1.2 O objeto desta licitação será adjudicado ao licitante que, satisfeitas as condições do edital, 
apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
7.2 O Pregoeiro abrirá os envelopes da proposta de preços e efetuará o julgamento preliminar, com a 
desclassificação das propostas que não atenderem as exigências estabelecidas neste edital; 
 
7.3 Após, o Pregoeiro classificará o licitante com a proposta de menor preço, bem como aqueles com 
preços até 10% superiores àquele de menor preço para fazer lances verbais e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor. 
 
7.3.1 Caso não forem verificadas no mínimo 3 (três) propostas de preço nas condições acima definidas e 
com representante credenciado na sessão, serão classificadas as melhores propostas subsequentes até 
selecionar 3 (três), qualquer que seja o seu valor, para a fase de lances. 
 
7.3.2 A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase 
de  lances verbais. 
 
7.4  Na sequência iniciarão à etapa de lances verbais, iniciando-se por aquele que tiver sido 
classificado com o maior valor e seguindo em ordem decrescente até o menor valor, em rodadas 
sucessivas, até restar apenas um licitante, não se admitindo lances sucessivos do mesmo licitante. 
 
7.4.1 Caso duas ou mais propostas estejam com preços iguais à ordem para a etapa de lances verbais 
será definida por sorteio. 
 
7.4.2 Os lances deverão ter valores distintos e decrescentes em relação ao menor lance anteriormente 
apresentado. 
 
7.4.3 Encerrados os lances verbais pelo desinteresse dos licitantes, as ofertas serão ordenadas pelo 
critério de menor preço. 
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7.4.4  Não poderá haver desistência dos lances verbais ofertados, sujeitando-se o licitante desistente 
às penalidades constantes no edital. 
 
7.5  Objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 
regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, 
nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/06. 
 
7.5.1 Imediatamente após a etapa de lances, ocorrendo à participação de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, a Pregoeira verificará a ocorrência de eventual empate, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/06. 
 
7.5.1.1 É considerado empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada 
não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
7.5.1.2 No caso de empate nos termos acima mencionado será oportunizado à microempresa ou 
empresa de pequeno porte mais bem classificada apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão, sendo que, exercida a oportunidade a que se refere este subitem, sua 
proposta será classificada em 1º lugar. 
 
7.5.1.3  Verificando-se valores iguais nas propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que estejam enquadradas na situação prevista na situação de empate, a primeira a apresentar oferta 
será decidida por sorteio a ser realizado pelo Pregoeiro. 
 
7.5.1.4  Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte recusar o benefício, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese mencionada neste edital, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
7.5.1.5 Não verificada a hipótese de empate prevista na legislação ou não exercido o direito será 
classificada em 1º lugar a proposta originalmente vencedora do certame. 
 
7.6 Findos os lances verbais e aplicado o critério de desempate, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade do valor apresentado, decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.6.1 Nesta etapa, é facultado a Pregoeira negociar o preço ofertado diretamente com o representante, 
visando a sua redução para compatibilização com o orçamento da COMPUR. 
 
7.7  Havendo aceitação do menor preço será efetuada a abertura do envelope de habilitação dos 
licitantes classificados nesta condição para verificação da documentação apresentada e sua 
conformidade com as exigências do edital. 
 
7.8  Serão inabilitados os licitantes cuja documentação não atender às exigências deste edital. 
 
7.8.1 As microempresas e empresas de pequeno porte poderão sanar eventual restrição nos 
documentos de regularidade fiscal como condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei 
Complementar nº 123/06. 
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7.9  Caso não for aceita a proposta vencedora ou se o licitante não atender as exigências do edital, a 
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda a todas as exigências, sem prejuízo da possibilidade da Pregoeira negociar o 
preço ofertado diretamente com o representante. 
 
7.10  Poderá a Pregoeira, caso julgue conveniente, suspender os trabalhos durante a 
sessão de abertura dos envelopes e julgamento para diligências ou outras providências, 
devendo neste caso, informar a data e horário de reabertura. 
 
7.10.1 No caso de necessidade de apresentação da proposta readequada, a Pregoeira poderá fixar o 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que o vencedor apresente o documento, devidamente ajustado 
ao lance vencedor. 
 
7.11 Depois de declarado o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá, sob pena de preclusão, 
manifestar imediata, formal e motivadamente sua intenção de recorrer, quando será aberto o prazo de 
3(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando desde logo, os demais licitantes 
intimados para prestar as contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
7.12 Recebido o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar sua decisão ou remeter o processo 
devidamente informado para a autoridade superior para deliberação. 
 
7.13 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, na sessão pública, importará em 
decadência do direito de recurso, com a consequente adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor pela autoridade competente. 
 
8 DO JULGAMENTO DEFINITIVO 
 
8.1  O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante cuja proposta for considerada vencedora e será 
formalizada em ata de registro do menor preço. 
 
8.2 O resultado final da licitação será publicado no Jornal de maior circulação do município de 
Balneário Camboriú e também na internet no endereço www.compur.com.br/portal-transparencia. 
 
8.3  Após o julgamento definitivo das propostas de preços, de eventuais recursos, classificação final e 
adjudicação do objeto ao vencedor, a Pregoeira encaminhará o processo licitatório para homologação 
pela autoridade competente. 
 
8.4  No caso do adjudicatário decair do direito de executar o objeto licitado, a COMPUR poderá 
revogar esta licitação, ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
contratar, nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado. 
 
8.5  Da sessão de abertura dos envelopes e julgamento lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão 
registradas as ocorrências. A ata deverá ser assinada pela Pregoeira e pelos licitantes presentes. 
 
8.6  Os envelopes de habilitação dos licitantes perdedores ficarão de posse da Pregoeira até o término 
da vigência da Ata de Registro de Preços, quando serão inutilizados. 
 

http://www.compur.com./
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9 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
9.1  Manter as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante toda a 
execução do Contrato; 
 
9.2  Dar fiel execução ao objeto do Edital, bem como, providenciar às suas expensas e a contento da 
COMPUR, todas as substituições e correções que se fizerem necessárias; 
 
9.3  Executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 
associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, sem anuência da COMPUR; 
 
9.4 Cumprir, durante a execução dos serviços contratados, todas as Leis e posturas Federais, 
Estaduais e Municipais, pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes a 
que houver dado causa, especialmente relativas às obrigações fiscais, sociais, trabalhistas e encargos 
sociais; 
 
9.5  Fornecer os produtos de acordo com as especificações técnicas apresentadas pela COMPUR; 
 
9.6  Prestar a garantia total conforme especificado no item 5.1.1; 
 
9.7  Arcar com todas as despesas de entrega dos produtos; 
 
9.8  Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, fornecendo os produtos de acordo com 
as especificações indicadas neste instrumento convocatório e seus anexos; 
 
9.9 Transportar os materiais em condições adequadas de armazenamento, visando evitar danos às 
embalagens e/ou seu conteúdo. 
 
10 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
10.1 Realizar o pagamento na forma estipulada em contrato; 
 
10.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto; 
 
10.3 Notificar a FORNECEDORA, por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer 
em função da execução dos serviços; 
 
10.4 Fornecer dados adicionais solicitados e disponíveis para a realização dos trabalhos; 
 
11 DAS PENALIDADES 
 
11.1 Em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos 
interesses públicos tutelados, a declaração de inidoneidade  também  poderá  ser aplicada  aos  sócios,  
mediante  processo  de  desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 14 da Lei federal 
12.846/13, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
11.1.1 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações previstas no Art. 7º da Lei 
10.520/2002, inclusive não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com o descrito no 
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edital, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 a) Multa de 15% a 20% sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado (s) pela conduta do 
licitante; 
 b) Em caso de reincidência poderá ser aberto o procedimento administrativo para Impedir de 
licitar e contratar com a COMPUR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
 
11.1.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto da ata, ou pela recusa de assinatura da mesma e ou 
contrato, além do disposto nos itens acima, estará o contratado sujeito às seguintes sanções: 
 a)  Advertência; 
 b)  Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não cumprida; 
 c)  Suspensão temporária de licitar e contratar com a COMPUR pelo período de até 02 (dois) anos 
consecutivos; 
 d)  Declaração de inidoneidade. 
  
11.2 Caso seja aplicada sanção pecuniária, esta deverá ser paga em parcela única. 
 
11.3 O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, nas seguintes 
hipóteses: 
 
11.3.1 Pela COMPUR quando: 
  a)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
 b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentados, na forma do inciso XII do art. 78 
da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883 de 06 de julho de 1994. 
 
11.3.2 Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 
 
11.3.3 O cancelamento da ata de registro de preço e demais sanções administrativas serão precedidos 
de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador do sistema (DIRETORIA DA 
COMPUR), sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
 
11.4 No caso de a contratada encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 
comunicação das sanções administrativas e contratuais será feita por publicação no Jornal de maior 
circulação no município e no site da COMPUR, considerando-se intimado da decisão proferida, a partir 
do 5º (quinto) dia útil, contado da publicação. 
11.5 Pela recusa em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido, será 
imputada a multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor estimado da aquisição, sem 
prejuízo de outras sanções legalmente estabelecidas. 
 
11.6 A solicitação do fornecedor ou prestador de serviços para cancelamento do registro de 
preço, NÃO o desobriga da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão gerenciador. 
 
 
11.7 O licitante cuja conduta esteja prevista em um dos incisos do artigo 84 da Lei 13.303/2016 ficará 
sujeito à sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a COMPUR, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
 
11.8 As contratadas se sujeitam as disposições dos artigos 82 a 84 da Lei 13.303/2016 e do 
Regulamento de Licitações da COMPUR no tocante à aplicação de sanções. 
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11.9 As sanções serão aplicadas somente mediante prévio processo administrativo punitivo, na forma 
do Regulamento de Licitações da COMPUR. 
 
 
12  PRAZO E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
12.1 A COMPUR, após a adjudicação da vencedora, fará sua convocação para assinar a ata de registro 
de preço/contrato. 
 
12.2 Os licitantes após adjudicados terão prazo de 03 (três) dias úteis, da comunicação, para 
assinar a ata de registro de preços e as que tiverem por direito seus preços registrados ao longo da 
validade do registro, serão convocados a retirar o pedido ou a firmar as contratações, no prazo de 03 
(três) dias úteis, a contar da convocação expedida pela COMPUR ou da data da publicação no Jornal de 
maior circulação do município. 
 
12.2.1 No ato da assinatura da ata/contrato, o representante da adjudicada deverá apresentar 
contrato social ou instrumento equivalente que comprove sua titularidade ou com documento de 
procuração, devidamente reconhecido em cartório competente, que habilite o seu representante a 
assinar a ata e/ou contrato em nome da empresa. 
 
12.2.2 Quando da assinatura da ata/contrato e da retirada do Pedido, caso solicitado, a 
adjudicada/fornecedora deverá apresentar novas provas de regularidade fiscal e trabalhista, sob pena 
de rescisão. 
 
12.3 As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes do registro de preços, firmadas 
entre a COMPUR e o Detentor de Registro, terão como instrumento de ajuste a Ata de Registro, 
contudo, caso a COMPUR queira, estas obrigações poderão ser  complementadas  mediante  contrato  
e  termo  de  referência,  observando-se  as  condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e na 
legislação vigente. 
 
12.4 Na hipótese do fornecedor, primeiro classificado, ter seu registro cancelado, não assinar, não 
aceitar ou não retirar o contrato/ata no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os 
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo  em  igual   prazo   e   nas   
mesmas   condições   propostas   pelo   primeiro   classificado, independentemente da cominação 
prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
12.5 Os pedidos  de  fornecimento/prestação  deverão  ser  formalizados  diretamente,  segundo  as  
conveniências  da COMPUR, através de Autorização de Fornecimento, constando: data, valor 
unitário, quantidade, local para entrega e assinatura do responsável da unidade requisitante. 
 
13   DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
 
13.1 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I – deixar de assinar a ata de registros de preços 
II- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
III- não retirar a nota ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela COMPUR, sem 
justificativa aceitável; 
IV- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
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praticados no mercado. 
 
13.2 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e 
justificados por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 
 
13.3 O cancelamento será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
14 - DA ENTREGA 
 
14.1 – Com base na Ata de Registro de Preço, documento legal de adesão que vincula as obrigações 
contratuais futuras, o objeto do Edital deverá ser entregue na Companhia de Desenvolvimentos e 
Urbanização de Balneário Camboriú, Rua Dinamarca, nº 175, Balneário Camboriú/SC  no horário das 
12h00min às 18h00min horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local 
indicado, mediante o recebimento do Pedido Expresso. 
 
15 DIREITO DE FISCALIZAÇÃO 
 
15.1 O contratante exercerá  ampla  fiscalização  do  objeto  contratado,  através  dos  funcionários  
JOSÉ ANTONIO ZENATTI,  Supervisor Administrativo dos Agentes de Trânsito,  matrícula  50381 e 
LUCIANO OSNI DE MELLO, agente de trânsito, Supervisor Operacional dos Agentes de Trânsito,  como  
“Fiscais  de Recebimento”, responsáveis pelo recebimento e aceitação do objeto bem como pelos seus 
respectivos laudos e demais documentos comprobatórios de qualidade e garantia cabíveis, conforme 
especificado no Termo de Referência, o que em nenhuma hipótese eximirá a contratada das 
responsabilidades fixadas pelo Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. 
 
15.2 A fiscalização do contratante transmitirá por escrito as instruções, ordens e reclamações, 
competindo-lhe a decisão nos casos de dúvidas que surgirem no decorrer do serviço. 
 
16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 A COMPUR poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar o ato, devendo 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, sempre mediante parecer escrito e 
fundamentado, nos termos da Lei nº 13.303/2016, da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002  e do 
Regulamento de Licitações da COMPUR. 
 
16.2 Fica a Detentora ciente que a assinatura da Ata de Registro de Preços implica a aceitação de 
todas as cláusulas e condições estabelecidas, não  podendo  invocar  qualquer  desconhecimento  
como  elemento  impeditivo  do  perfeito cumprimento da Ata de Registro de Preços ou do futuro 
contrato ou pedido. 
 
16.3 Não serão motivos para alteração do edital ou acatamento à impugnação das licitantes, 
pequenas falhas ou especificações que não prejudiquem a boa interpretação ou até mesmo aos 
princípios fundamentais e legais para a escolha da melhor proposta. 
 
16.4 Qualquer pessoa, desde que haja irregularidade ou vício no edital, contrariando a fiel e estreita 
observância da Lei federal nº 8.666/93, poderá, através do recurso da impugnação, impugnar o Edital, 
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em até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento das propostas. 
 
16.5 As razões, contrarrazões dos recursos e impugnações deverão ser protocolados no Setor de 
Licitações da COMPUR, fazendo constar o número da licitação, seu conteúdo e encaminhamento a/c 
do Pregoeiro, sob pena de não apreciação e tornar o procedimento nulo. 
OBS: Não será  conhecido  recurso  ou  impugnação  apresentado  fora  do  prazo  legal. 
 
16.6 À Administração reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as sessões e utilizar este meio como 
prova. 
 
16.7 Informações e esclarecimentos acerca desta licitação poderão ser solicitadas até dois dias úteis 
antes da data limite para entrega dos envelopes, mediante correspondência protocolada na 
COMPUR em dias úteis, das 12h:00 às 17h:00, ou por correio eletrônico para o endereço 
licitacoes@compur.com.br os quais serão respondidos pelo Pregoeiro. 
 
16.8 A COMPUR poderá emitir Nota de Esclarecimento para esclarecer eventuais dúvidas sobre este 
edital, a qual será publicada no site www.compur.com.br/portal-transparencia. 
 
16.9 Na contagem de prazo estabelecido neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento. 
 
16.10 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
16.11 Os documentos e a proposta, apresentados pelo licitante vencedor, desde que não contrariem 
disposição deste edital, constituirão parte integrante do contrato. No caso de divergência, 
prevalecerão os termos do contrato. 
 
16.12 No caso de eventual divergência entre este Edital e seus Anexos, prevalecerão as disposições do 
primeiro. 
 
16.13 É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
16.14 Em qualquer fase, o Pregoeiro deverá promover a correção dos vícios sanáveis, isto é, falhas, 
complementação de insuficiências ou correções de caráter formal que possam ser sanados no curto 
prazo previsto no edital e de forma simples, privilegiando o princípio da eficiência. 
 
16.15 Serão consideradas não escritas as especificações, forma de execução do objeto ou qualquer 
outra condição, propostas pelo licitante, que estejam em desacordo com o estipulado neste Edital. 
 
16.16 As informações e os atos praticados e pertinentes a presente licitação serão disponibilizados no 
site da COMPUR – www.compur.com.br/portal-transparencia e poderão ser solicitados pelo e-mail 
licitacoes@compur.com.br, garantindo ampla publicidade. 
 
 
17 - RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
17.1  Durante a vigência da Ata/Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 

mailto:licitacoes@compur.com.br
http://www.compur.com.br/portal-transparencia
http://www.compur.com.br/portal-transparencia
mailto:licitacoes@compur.com.br
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nas situações previstas no art. 65 da Lei Federal 8.666/93, conforme previsto na ata de registro de 
preços. 
 
18 - ANEXOS INTEGRANTES 
 
18.1 - Encontram-se anexos e fazem parte integrante e inseparável deste Edital: 
 
Anexo I – Relação de itens do objeto do edital; 
Anexo II – Termo de Referência; 
Anexo III – Modelo  de Proposta Comercial;  
Anexo IV – Modelos de declaração de superveniência de fato impeditivo para habilitação, de 
cumprimento das obrigações relativas ao trabalho do menor e declaração de parentesco; 
(APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO); 
Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; (FORA DOS  
ENVELOPES   –   APRESENTAR   NO CREDENCIAMENTO);  
Anexo VI – Modelos de credenciamento, declaração e  regularidade  fiscal  e  habilitação  (FORA   
DOS  ENVELOPES   –   APRESENTAR   NO CREDENCIAMENTO); 
Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços.  
Anexo VIII – Minuta do Contrato. 
 
19 – DO FORO  
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este  Edital, ou o contrato de prestação 
de serviços vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao foro de Balneário 
Camboriú/SC, com exclusão de qualquer outro foro. 
 
Balneário Camboriú, 20 de setembro de 2018. 
 
               
 
                      ALESSANDRA XAVIER DE LIZ  OSMAR DE SOUZA NUNES FILHO 
                 DIRETORA ADMINISTRATIVA                          DIRETOR PRESIDENTE 
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ANEXO I – RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DO EDITAL 
 

 
ANEXO II –TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 OBJETO 
 

1.1 Compra de uniformes e equipamentos profissionais personalizados para uso dos Agentes de 
Trânsito de Balneário Camboriú, em quantidades descritas na tabela 01, de empresa especializada 
vencedora de licitação, que deverá entregá-los dentro das especificações técnicas e ainda obedecer às 
seguintes orientações: 

 
1.2 A empresa vencedora através de funcionário responsável deve colher na Secretaria de 

Gestão em Segurança e Incolumidade Pública os nomes dos Agentes de Trânsito e seus respectivos 
tamanhos e medidas dos uniformes. 

 
1.3 A empresa vencedora da licitação realizará a prova do uniforme, compreendendo cada item 

separadamente (calça, camisa manga curta, camisa manga longa, camiseta polo, camiseta de malha, 
coturno, boné, cinto social, colete, e demais que se fizer necessário conforme solicitação da 
contratante).  

 

Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Qtd. 

licitada 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor total 
(R$) 

1 CALÇA EM TECIDO RIP STOP, MASCULINA E 
FEMININA. 

UNIDADE 71 117,96 8.375,16 

2 
CAMISA EM TECIDO RIP STOP MANGA CURTA, 

MASCULINA E FEMININA. 
UNIDADE 71 95,36 6.770,56 

3 
CAMISA EM TECIDO RIP STOP MANGA LONGA, 

MASCULINA E FEMININA. 
UNIDADE 71 117,16 8.318,36 

4 
CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA, COR AZUL 

MARINHO. 
UNIDADE 142 28,60 4.061,20 

5 CAMISA POLO AZUL. UNIDADE 71 49,58 3.520,18 

6 JAQUETA. UNIDADE 71 188,20 13.362,20 

7 BLUSA DE LÃ. UNIDADE 71 131,70 9.350,70 

8 BONÉ EM TECIDO RIP STOP BRANCO. UNIDADE 213 36,00 7.668,00 

9 COLETE OPERACIONAL MODULAR. UNIDADE 71 344,03 24.426,13 

10 APITO PLÁSTICO PRETO. UNIDADE 71 23,55 1.672,05 

11 FIEL RETRÁTIL. UNIDADE 71 28,50 2.023,50 
12 CINTO COM FIVELA. UNIDADE 71 34,58 2.455,18 
13 CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA – JAQUETA E 

CALÇA. 
UNIDADE 71 230,75 16.383,25 

14 COTURNO IMPERMEÁVEL. PAR 71 579,63 41.153,73 
15 CAPACETE ESCAMOTEÁVEL. UNIDADE 71 620,18 44.032,78 
16 JOELHEIRA ARTICULADA. PAR 71 176,76 12.549,96 
17 COTOVELEIRA ARTICULADA. PAR 71 166,39 11.813,69 
18 LUVA. PAR 71 98,41 6.987,11 

Total Geral 224.923,74 
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1.4 Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme 
especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes no Anexo “II” deste documento. 

 
1.5 Os bens deverão ter, a contar da data de recebimento, prazo de garantia mínimo de 12 

(doze) meses, devendo prevalecer o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor caso seja 
maior, nas condições abaixo: 

a) No caso dos equipamentos permanentes, a garantia certificada pelo fabricante ou licitante - 
através de declaração autenticada pelo mesmo ou por informações disponíveis na Internet, com todos 
os custos despachos e fretes e outras despesas por conta da contratada, na forma do Código de Defesa 
do Consumidor; 

b) No caso dos demais materiais não  permanentes e outros bens agregados, ou acessórios, 
garantia contra defeitos de fabricação, com todos os custos e despesas de frete para a contratada ou 
fabricante, respeitado o Código de Defesa do Consumidor, onde a Compur também poderá adotá-lo 
acessoriamente nas demais situações do subitem anterior. 
 

1.6 Demais especificações estão estabelecidas individualmente no próprio descritivo técnico 
deste documento. 

 
 
2 JUSTIFICATIVA 
 

Os Agentes de Trânsito de Balneário Camboriú possuem um corpo de 71 empregados 
responsáveis pela fiscalização de trânsito no município. Estes agentes possuem uniforme padronizado, 
porém considerando o desgaste natural pelo uso de uniformes e equipamentos, faz-se necessária uma 
reposição anual destes. 

Além do uso cotidiano dos uniformes, os agentes necessitam de demais equipamentos táticos e 
de  “proteção  individual”  fundamentais  para  a  execução  de  seus  serviços  com  segurança  para  si  
mesmos e  para população. 

A compra destes materiais está prevista no Termo de Contrato 005/2018 para prestação de 
serviços de operação e fiscalização do trânsito nas vias do município, firmado entre FUMTRAM e 
Compur. 

 
3 MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 
 

3.1  O objeto do presente termo de referência será recebido no período de até 01 (um) ano pela 
Compur com prazo não superior a 45 (quarenta e cinco) dias úteis após recebimento da autorização 
de fornecimento. 

 
3.2  Os bens deverão ser entregues na sede da Compur. Sendo o frete, carga e descarga por 

conta do fornecedor até o local indicado. 
 
3.3  O não cumprimento do disposto no item 3.1 do presente termo acarretará a anulação da 

compra bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor 
subseqüente considerando a ordem de classificação do certame. 

 
3.4   Anterior ao fornecimento deverá o fornecedor apresentar amostra nos mesmos padrões 

do item que será fornecido. Podendo a Compur rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento 
executado em desacordo com a amostra, ou com os termos do Edital e seus anexos. 
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4 DAS AMOSTRAS E DOS LAUDOS 
 
4.1 Deverá ser apresentada declaração, sob as penalidades da lei e do edital, de que, caso for 

declarada vencedora, a fornecedora se compromete a no prazo de 10 (dez) dias úteis da data da 
declaração de vencedora dos lances, apresentar amostra material plena de cada item a que propõe, 
inclusive com as estampas (caso pertinente), podendo ser de outra instituição pública ou privada, 
porém que detenham todas as especificidades técnicas passíveis de mensuração e análise pela 
pregoeira e Comissão de Análise. 

 
4.2 A licitante vencedora deverá entregar a(s) amostra(s) do(s) produto(s) ofertado(s) 

conforme descritos neste Termo de Referência, e os laudos solicitados, na sede da Compur para 
verificação das características destes materiais, bem como para elaboração de testes e análises, 
necessárias ao atendimento do objeto e homologação, sendo desclassificada a licitante que não 
atender as exigências e especificações técnicas exigidas e em consequência sendo chamada a próxima 
classificada para o mesmo procedimento, e assim sucessivamente até o êxito da adjudicação. 

 
4.3 Juntamente com as amostras deverão ser  apresentados  laudos  técnicos  comprobatórios  

do  atendimento  às especificações técnicas de cada item, conforme Termo de Referência. 
 

5 VALOR ESTIMADO 
 

5.1 O custo estimado total da presente contratação é de R$ 224.923,74 (duzentos e vinte e 
quatro mil e novecentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos). 

 
5.2 O custo estimado foi apurado a partir de média de preços constante no processo 

administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em 
pesquisas de mercado. 
 
6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

6.1 A contratada obriga-se a: 
 
6.2 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Compur, 

em estrita observância das especificações  do  Edital  e  da  proposta,  acompanhado  da  respectiva  
nota  fiscal  constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e 
prazo de garantia; 

 
6.3  Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com 

uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
 
6.4  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 

12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 
6.5  O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Compur, 

substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 07 (sete) 
dias úteis, o produto com avarias ou defeitos; 

 
6.6 Atender prontamente a quaisquer exigências da Compur, inerentes ao objeto da presente 

licitação; 



         

20  

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO” 

Rua Dinamarca, n° 175 – Bairro das Nações – CEP. 88.338-315  

Fone/Fax: (47) 3367-0502 – www.compur.com.br – e-mail: compur@compur.com.br 

Balneário Camboriú – Santa Catarina – CNPJ. 82.614.090/0001-75 

 
6.7  Comunicar à Compur, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

 
6.8  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
6.9  Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

 
6.10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 
6.11 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
 
7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

7.1 A contratante obriga-se a: 
 
7.1.1 Receber provisoriamente o material, amostras e laudos disponibilizando local, data e 

horário; 
 
7.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade  dos  bens  recebidos  

provisoriamente  com  as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivos; 

 
7.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações  da  Contratada,  através  de  

EMPREGADO  especialmente designado; 
 
7.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
 

8 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVOS 
 

8.1 As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 
10.520 de 2002, no Decreto nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 200, garantido o direito à 
ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que: 

 
8.1.1  Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho; 
 
8.1.2  Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 
 
8.1.3  Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
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8.1.4  Apresentar documentação falsa; 
 
8.1.5  Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
 
8.1.6 Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 
 
8.1.7  Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
8.1.8 Comportar-se de modo inidôneo; 
 
8.1.9 Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
 
8.1.10 A Compur, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 
  

8.1.11 Demais infrações e sanções administrativas poderão ser previstas em edital de licitação. 
 

DESCRITIVO TÉCNICO E ESPECIFICAÇÕES 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

01 
Calça em tecido rip stop, masculina e 

feminina conforme descritivo. 
UNIDADE 71 

02 
Camisa em tecido rip stop manga curta, 

masculina e feminina conforme descritivo. 
 

UNIDADE 
71 

03 
Camisa em tecido rip stop manga longa, 

masculina e feminina conforme descritivo. 
UNIDADE 71 

04 
Camiseta manga curta em malha, cor azul 

marinho conforme descritivo. 
UNIDADE 142 

05 Camisa polo azul conforme descritivo. UNIDADE 71 
06 Jaqueta conforme descritivo. UNIDADE 71 
07 Blusa de Lã conforme descritivo. UNIDADE 71 
08 Boné em tecido rip stop branco conforme 

descritivo. 
UNIDADE 213 

09 
Colete operacional modular conforme 

descritivo. 
UNIDADE 71 

10 Apito plástico preto conforme descritivo. UNIDADE 71 
11 Fiel retrátil conforme descritivo. UNIDADE 71 
12 Cinto com fivela conforme descritivo. UNIDADE 71 

13 
Conjunto de capa de chuva – jaqueta e calça 

conforme descritivo. 
UNIDADE 71 

14 Coturno impermeável conforme descritivo. PAR 71 
15 Capacete Escamoteável conforme descritivo. UNIDADE 71 
16 Joelheira Articulada conforme descritivo. PAR 71 
17 Cotoveleira Articulada conforme descritivo. PAR 71 
18 Luva conforme descritivo. PAR 71 
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ITEM 01 – CALÇA OPERACIONAL TECIDO RIP STOP COR AZUL-MARINHO  
  
a) Calça com 06 bolsos, fechamento em zíper, confeccionada em tecido rip stop profissional, modelo 
combate.   
b) 02 bolsos tipo faca na frente;  
c) 02 bolsos laterais na altura da coxa (com velcro), medindo cada bolso 17 cm de altura por 17,5cm 
de largura, fechamento com lapela em velcro medindo 7cm de altura, com prega no meio do bolso 
medindo 3cm de largura;   
d) 02 bolsos na parte traseira, medindo cada bolso 15 cm de altura por 15,5cm de largura, fechamento 
com lapela em velcro, medindo 7cm de altura, com prega no meio do bolso medindo 3cm de largura;   
e) Cintura: cós fixo duplo com 07 passantes de 25 mm, fechado por botões de nº 24. Parte interna 
caseada nas extremidades, para passagem de fita 100% algodão de 10mm na cor do tecido;  
f) Reforço no joelho externo almofadado medindo 300 mm fixados na perna e entre pernas, e na 
horizontal por pesponto duplo, observando que o movimento do joelho, deve ficar livre;  
g) Reforço redobrado no cavalo, para evitar abertura das costuras.  
 
ITEM 02 – CAMISA OPERACIONAL MANGA CURTA TECIDO RIP STOP COR AZUL-MARINHO  
  
a) Camisa confeccionada em tecido rip stop, cor azul marinho noite, conforme modelo disponibilizado 
pela Secretaria de Gestão em Segurança/Compur;  
b) Colarinho com pé de gola;  
c) Possuirá 02 (dois) bolsos, um no lado esquerdo e outro no lado direito do peito medindo 13,4cm de 
altura x 12cm de largura com lapela medindo 4cm de largura e fechamento com botão (cor preto) 
número 18 com 4 furos. Fechamento frontal com 6 botões preto número 24;  
d) Acabamento com bainha nas mangas medindo 2cm;  
e) Lapela sobre os ombros com comprimento definido de acordo com cada tamanho e com 4,5cm de 
largura, costurada na parte baixa da manga e presa com botão na parte superior;  
f) Bordado na parte da frente, inserido no bolso esquerdo, com Brasão do Município de Balneário 
Camboriú medindo 7,0 cm de altura por 5,5 de largura; acima da lapela do bolso esquerdo, fixação de 
velcro e colocação do sutache contendo o nome bordado do usuário, conforme relação de nomes 
fornecido pela Secretaria de Gestão em Segurança; na manga do lado esquerdo bordado com Brasão 
nos modelos fornecidos pela COMPUR, medindo 8 cm de altura por 6,5 de largura e na manga do lado 
direito bordado com a bandeira do Município de Balneário Camboriú de 4,5cm de altura por 6,5 cm de 
largura, a posição para a colocação do Brasão poderá mudar, antes apresentar prova na Secretaria de 
Gestão em Segurança. O mesmo deverá ser costurado ou fixado com costura.   
g) Todos os bordados estarão nas cores oficiais, em arquivo no formato corel draw e.jpg e poderão ser 
solicitados na Compur pelo site licitacoes@compur.com.br.  
h) A empresa vencedora deste item deverá confeccionar uma Targeta de identificação (biriba) para  
cada Agente de Trânsito, esta será fixada através de costura, uma fita de velcro preto fêmea (macio) 
com 2,0cm de largura e 12,0cm de comprimento para sobrepor a tarja de identificação. A Targeta deve 
ser confeccionada no mesmo tecido da camisa, medindo 12,0cm de largura por 2,0cm de altura, 
contendo de forma centralizada, o nome de guerra e o tipo sanguíneo do Agente de Trãnsito, sendo o 
nome bordado na cor branca e o tipo sanguíneo na cor vermelha, com letras maiúsculas, de 12mm de 
altura por 2mm de espessura, tipo Arial cheio. Contorno bordado na cor branca, com 2mm de 
espessura. No verso da tarjeta deverá ser fixado velcro macho (áspero), na cor preto, nas mesmas 
dimensões da tarjeta, costurado na parte superior com linha na cor do contorno externo e na parte 
inferior na cor do velcro. Depois de pronta, a tarjeta deverá acompanhar a peça afixada no velcro 
fêmea acima da lapela do bolso direito. A Compur fornecerá os nomes de guerra e tipo sanguíneos ao 
vencedor da licitação após a emissão da autorização do fornecimento.   

mailto:compur@compur.com.br
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ITEM 03 - CAMISA OPERACIONAL MANGA LONGA TECIDO RIP STOP COR AZUL-MARINHO 
 
a) Camisa confeccionada em tecido rip stop, cor azul marinho noite, conforme modelo disponibilizado 
pela Secretaria de Gestão em Segurança/Compur;  
b) Colarinho com pé de gola;  
c) Possuirá 02 (dois) bolsos, um no lado esquerdo e outro no lado direito do peito medindo 13,4cm de 
altura x 12cm de largura com lapela medindo 4cm de largura e fechamento com botão (cor preto) 
número 18 com 4 furos. Fechamento frontal com 6 botões preto número 24;  
d) Acabamento com bainha no punho medindo 6 cm, fechado com dois botões para ajustes ( se 
necessário para dobrar as mangas) botão 18 de (quatro) furos; 
e) Lapela sobre os ombros com comprimento definido de acordo com cada tamanho e com 4,5cm de 
largura, costurada na parte baixa da manga e presa com botão na parte superior;  
f) Bordado na parte da frente, inserido no bolso esquerdo, com Brasão do Município de Balneário 
Camboriú medindo 7,0 cm de altura por 5,5 de largura; acima da lapela do bolso esquerdo, fixação de 
velcro e colocação do sutache contendo o nome bordado do usuário, conforme relação de nomes 
fornecido pela Secretaria de Gestão em Segurança; na manga do lado esquerdo bordado com Brasão 
nos modelos fornecidos pela COMPUR, medindo 8 cm de altura por 6,5 de largura e na manga do lado 
direito bordado com a bandeira do Município de Balneário Camboriú de 4,5cm de altura por 6,5 cm de 
largura, a posição para a colocação do Brasão poderá mudar, antes apresentar prova na Secretaria de 
Gestão em Segurança. O mesmo deverá ser costurado ou fixado com costura.   
 g) Todos os bordados estarão nas cores oficiais, em arquivo no formato corel draw e.jpg e poderão ser 
solicitados na Compur pelo site licitacoes@compur.com.br. 
 
ITEM 04 – CAMISETA COR AZUL MARINHO EM MALHA 
  
a) Camiseta manga curta, confeccionada em tecido 67% poliéster e 33% viscose;  
b) Silcado com brasão do município de Balneário Camboriú (Agentes de Trânsito) no lado superior 
(peito) esquerdo medindo 7,0 cm de altura por 5,5 de largura; 
c) Manga direita: bandeira do Município; 
d) Manga esquerda: brasão do Município. 
 
ITEM 05 – CAMISETA POLO COR AZUL MARINHO 
  
a) Camiseta polo manga curta, confeccionada em algodão com fechamento por botões;  
b) Com brasão do município de Balneário Camboriú (Agentes de Trânsito) no lado superior (peito) 
esquerdo medindo 7,0 cm de altura por 5,5 de largura; 
c) Manga direita: bandeira do Município; 
d) Manga esquerda: brasão do Município. 
 
ITEM 06 – JAQUETA 
 
a)Tecido nylon de paraquedista; forro reforçado; colarinho com pé de gola;  
b) Lapela sobre os ombros com comprimento definido de acordo com cada tamanho e com 4,5cm de 
largura,  costurada na parte baixa da manga e presa com botão na parte superior;   
c) Punho com ribana; elástico na parte traseira;  
d) Fechamento com zíper embutido na cor do tecido; dois bolsos frontais na parte inferior com 
abertura em diagonal medindo 16cm; 01 (um) bolso na parte frontal superior direita com abertura 
medindo 11 cm; refletivo na cor prata com 5cm de  largura abaixo do peito contornando a jaqueta e na 

mailto:licitacoes@compur.com.br
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altura dos cotovelos, medindo 5cm de largura contornando-os;  
e) Bordado na parte superior esquerda, com Brasão do Município de Balneário Camboriú medindo 7,0  
cm de altura por 5,5 de largura; abaixo do brasão do município, fixação de  velcro e colocação do 
sutache contendo o nome bordado do usuário, conforme relação de nomes da COMPUR; na manga do 
lado esquerdo bordado com Brasão nos modelos fornecidos por esta secretaria, medindo 8 cm de 
altura por 6,5 de largura e na manga do lado direito bordado com a bandeira do Município de 
Balneário Camboriú de 4,5cm de altura por 6,5 cm de largura; bordado na parte superior traseira em 
arco com as letras medindo 3cm de altura e bordado de 0,5cm de espessura, conforme modelo 
fornecido por esta Entidade e baixo na horizontal “Balneário Camboriú” com tamanho da letra em 
1,5cm e espessura de 3mm. (Obs.: os mesmos deverão ser costurados para maior fixação). 
  
ITEM 07 – BLUSA DE LÃ 
 
Blusa de lã fina, decote em V; cor azul marinho e com bordado logo Compur. 
 
ITEM 08 – BONÉ COR BRANCA 
  
a) Modelo 6 gomos com regulador de metal e sutache na aba;  
b) Tecido modelo rip stop profissional;   
c) Bordado frontal, com o brasão dos Agentes de Trânsito, medindo 7,5 x 8,0 cm. Bordado na parte de 
trás escrito TRÂNSITO na cor azul marinho 
d) Todos os bordados estão nas cores oficiais, em arquivo no formato corel draw e jpg e poderão ser 
solicitados através do e-mail:   licitacoes@compur.com.br 
 
ITEM 09 – COLETE OPERACIONAL MODULAR COR AZUL-MARINHO 
  
a) Tecido rip stop profissional, com forração em tela apolo/eva;  
b) O colete será modular com 3 faixas refletivas atrás na horizontal. Deverá conter na parte frontal 1 
bolso grande com 3 faixas refletivas (horizontal), 1 bolso médio com 3 faixas refletivas (horizontal), 1 
porta HT, 1 porta celular, 1 porta lanterna. Todos os itens devem ser modulares com velcro. Parte 
superior traseira insígnia bordada com velcro escrito TRÂNSITO. Na parte frontal um brasão do 
município bordado com velcro, um brasão dos Agentes de Trânsito bordado com velcro, uma tarja 
com o nome do agente bordado com velcro. 
c) Todos os bordados estão nas cores oficiais, em arquivo no formato corel draw e jpg e poderão ser 
solicitados através do e-mail:  licitacoes@compur.com.br. 
d) O colete deve ter abertura para placa balística. 
 
ITEM 10 – APITO PLÁSTICO PRETO  
 
a) Apito modelo profissional fabricado em plástico resistente e de boa qualidade, na cor preto; 
b) Amplitude sonora: 90 decibéis;  
c) Não possuem esfera. 
 
ITEM 11 – FIEL RETRÁTIL 
 
Fiel retrátil para apito. Trava usada para prender o fiel retrátil ao cinto. Limitador acoplado no cordão 
para travamento do mesmo em caso de queda do apito. 
Tamanho menor 6x8cm. Cordão de poliamida. Fabricado com nylon injetado para dar mais resistência 
ao produto. Possui gancho na ponta do cordão para prender o apito, evitando acidentes.  
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ITEM 12 – CINTO SOCIAL COR AZUL-MARINHO COM FIVELA 
  
a) Fita em nylon;  
b) Largura: 3,4cm;  
c) Espessura: 4mm;  
d) Comprimento: no mínimo 1,20m.;  
e) Fivela de metal prateada de rolete, com ponta em acabamento de inox. 
 
ITEM 13 – CONJUNTO CAPA DE CHUVA EM NYLON COR AZUL-MARINHO   
 
Conjunto de chuva, com CA (Certificado de Aprovação), composto por jaqueta e calça: 
 
13.1 Jaqueta 
a) Jaqueta de chuva confeccionada em tecido com trama de nylon 100% Poliamida e revestimento 
interno com 100% de PVC, costuras em linha de nylon nº 60. Laudo de comprovação da composição 
do tecido;  
b) O capuz será fixo com fechamento frontal e cobertura para o boné, com zíper e elástico regulador 
na touca; Gola, proteção especial na divisão entre a gola e corpo da jaqueta, para evitar vazamentos.) 
Mangas com elástico e regulagem por velcro,  tipo clip para não passar vazamento;  
d) Aplicação de faixas retrorrefletivas, cor prata, com 50mm de largura e posicionadas em toda a 
frente do tórax na horizontal, contorno das mangas e nas costas. Todas as faixas deverão ser 
costuradas e impermeabilizadas internamente, através de termo fusão (película de PVC 
reforçada).Laudo de comprovação da impermeabilidade do tecido e costuras; 
e) 01 bolso de cada lado externo medindo 25cm x 14cm e um bolso interno do lado esquerdo medinho 
25cm x 14cm; 
f) O corte possibilitará uma livre movimentação no desempenho das atividades; 
g) Serão observados critérios de bom acabamento, costuras perfeitas, linhas da cor do tecido e sem 
pontas, assim como material de resistência; 
h) Na parte das costas será serigrafado (escrito) em arco letras medindo 3,5cm de altura e espessura 
de 0,5cm, conforme modelo fornecido pela COMPUR-BC e abaixo na horizontal “Balneário Camboriú” 
com tamanho de letra em 2cm de altura e espessura de 0,5cm;na parte frontal superior esquerda será 
serigrafado (escrito) em arco letras medindo 2cm de altura e espessura de 0,5cm,conforme modelo 
fornecido pela COMPUR-BC/S.G.S. e abaixo na horizontal “Balneário Camboriú” com tamanho da letra 
em 1cm de altura e espessura de 0,3cm. 
 
13.2 Calça: 
a) Confeccionada no mesmo tecido da jaqueta, bainha superior com elástico em poliéster de 30mm de 
largura e bainha inferior com elástico regulável e zíper, sendo que as pernas, parte inferior da calça, 
são mais larga, tipo boca de sino(com pregas internas embutidas); 
b) Refletivo de 50 mm, cor prata, no entorno da perna; 
c)Com zíper e elástico regulador na parte inferior e lateral da calça, próximo a bainha, para maior 
proteção dos calçados em dias de chuva; 
 
13.3 Laudos: 
Junto com os documentos de habilitação deverão ser enviados os seguintes laudos comprovando as 
características técnicas do produto. Esse laudo deverá ser emitido em nome do fabricante e realizado 
em laboratórios credenciados ao Inmetro. 
a) Laudo de identificação do tecido: Atestando tratar-se 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila; 
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b) Laudo de resistência a água e agentes de limpeza: comprovando resistência a água e agentes de 
limpeza como Detergente neutro, sabão em pó 6g/L e água sanitária 2,0% cloro ativo p/p; 
c) ) Laudo do tecido: atestando a resistência à penetração de água, conforme norma BS 3424, método 
29A (baixa pressão).Laudo das costuras (juntas de união entre as peças): atestando a resistência à 
penetração de água; 
d) Laudo da faixa refletiva, atestando que a mesma atende as exigências da NBR15292:2013. 
 
ITEM 14 – COTURNO TÁTICO IMPERMEAVEL  
 
14.1 Bota desenvolvida para uso policial, impermeável e respirável, com alto nível de conforto, 
segurança e de estabilidade. 
 
14.2 Cabedal: Corpo do cabedal em couro bovino hidrofugado e pré-amaciado, superfície em laca 
fosca, na cor preta, espessura 2,0 mm ±0,2, com resistência à passagem da água de no mínimo 180 
min; Lingueta em napa fosca de 1,1 mm ±0,15, tipo fole, fechada até a altura de 14 cm, com 
enchimento de espuma; Sistema de fechamento rápido composta por quatro pares de passadores em 
nylon, um par de passadores travadores em aço e três pares de ganchos de engate rápido em nylon, 
todos presos por rebites; 
 
14.2.1 Cadarço em fio de poliéster com trama fina que não desfia e permite ajuste com facilidade; 
14.2.2 Proteção externa no bico com borracha de estireno-butadieno (SRS), reforçada com cargas 
minerais, vulcanizada com enxofre, resistente à temperatura de 300 ºC durante 1 min; 
14.2.3 A biqueira de borracha vulcanizada anti chamas e anti impacto, de espessura mínima de 1,5 
mm deve ser colada ao cabedal e deve atender aos seguintes valores e normas técnicas: 
 
ESPECIFICAÇÕES: NORMA PROCEDIMENTO PADRÂO UNIDADE 
Densidade ASTM D 297-79 POLBC - 02 1,10 - 1,17 g/cm3 
Dureza DIN 53505 POLBC - 03 55 - 65 Shore A 
Abrasão DIN 53516 POLBC - 04 150 + 15% mm3 
Ruptura ASTM D 412-80 POLBC - 05 min. 80 Kgf/cm2 
Rasgo ASTM D 624-73 POLBC - 06 min. 40 Kgf/cm 
Alongamento ASTM D 412-80 POLBC - 05 min. 300 % 
Flexão DIN 53522 POLBC - 08 6 mm 
 
14.2.4 Reforço interno no bico e no calcanhar em resina termoplástica com espessura de 2,1 mm ±0,2, 
moldado à quente no formato do calçado e sem apresentar ressalto interno; 
- Forro interno 100% impermeável e respirável composto de três camadas: 
- Tecido interno em poliéster, resistente à abrasão e ao enovelamento, com tratamento hidrofílico 
para absorver e dispersar rapidamente o vapor da umidade, tratado com produto com ação 
bactericida e fungicida; 
- Camada intermediária de não tecido de fibra 100% PES que permita a continua condução da 
umidade e do calor internos; 
- Membrana hidrofílica 100% impermeável à água, com resistência mínima à pressão de uma atm (ISO 
811) e respirável, com permeabilidade mínima de 2.500 g/m²/24h (ASTM E 96-66B); 
 
14.2.5 Fechamento do forro interno feito com costuras termo seladas com fita de 0,20 mm de 
espessura e 22 mm de largura, com resistência mínima de três atm; 
 
14.2.6 Altura do cabedal de 21 cm (altura média no número 40). 
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14.3 Solado: Solado em borracha de estireno-butadieno (SRS), reforçada com cargas minerais, 
vulcanizada com enxofre, resistente à temperatura de 300 ºC durante 1 min e atendendo às seguintes 
normas técnicas: 
 
ESPECIFICAÇÕES: NORMA PROCEDIMENTO PADRÃO UNIDADE 
 
Densidade ASTM D 297-79 POLBC - 02 1,10 - 1,17 g/cm3 
Dureza DIN 53505 POLBC - 03 55 - 65 Shore A 
Abrasão DIN 53516 POLBC - 04 150 + 15% mm3 
Ruptura ASTM D 412-80 POLBC - 05 min. 80 Kgf/cm2 
Rasgo ASTM D 624-73 POLBC - 06 min. 40 Kgf/cm 
Alongamento ASTM D 412-80 POLBC - 05 min. 300 % 
Flexão DIN 53522 POLBC - 08 6 mm 
 
14.3.1 – Desenho do solado com travas bi-direcionais para permitir eficiente tração e frenagem em 
vários tipos de piso; 
 
14.3.2 – O solado, montado no calçado, apresentando os seguintes valores de resistência ao 
deslizamento (ensaios conforme norma DIN EM 13287/2007): 
 
MODALIDADE DO ENSAIO CONDIÇÃO DO ENSAIO COEFICIENTE DESLIZAMENTO 
Piso cerâmico seco e carga de 500 N 
A – Salto para frente 0,39 a 0,45 
B - Plano 0,62 a 0,71 
Piso cerâmico úmido e carga de 500 N 
A – Salto para frente 0,07 a 0,10 
B - Plano 0,12 a 0,15 
 
14.3.3 – Fixação do solado ao cabedal feito por adesivo termo reativado a base de poliol e isocianato, 
de alta resistência, com resistência mínima ao descolamento de 400 N no bico e de 600 N na planta 
(DIN 4843); 
 
14.3.4 – Palmilha de montagem em não-tecido impregnado com resinas que não absorvem água, 
reforçada com lamina de aço fixada por rebites e ensanduichada no material da palmilha; 
 
14.3.5 – Palmilha antiperfuração, com espessura de 1,6 mm, em material flexível e isolante térmico, 
composto de tecido com tratamento cerâmico, com resistência à perfuração de, no mínimo, 700 N 
medida em ensaio realizado pela norma ABNT 20344 e acoplada à palmilha de montagem; 
 
14.3.6 – Palmilha interna de conforto, amortecedora de impacto e isolante térmica, com espessura de 
7 a 12 mm, face superior em não-tecido 100% poliamida colada em espuma de poliuretano de média 
densidade e conformada em formato adequado para apoiar o pé com conforto. 
 
14.4 Conforto: Calçado que atende às Normas de conforto do calçado editada pela ABNT, com os 
seguintes resultados: 
 
NORMA ENSAIO RESULTADO 
NBR 1483608 
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Pico de pressão na região do calcâneo Abaixo de 260 kPa 
Pico de pressão na região dos metatarsos Abaixo de 260 kPa 
NBR 14838/08 Índice de amortecimento Índice maior ou igual a 60% 
NBR 14840/08 
Percepção de calce Mais de 8 pontos 
Marcas e lesões Ausência total de lesões 
 
14.5 Juntamente com as propostas os licitantes deverão apresentar cópia autenticada de Laudo 
emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO comprovando o atendimento as normas de 
conforto e segurança dos calçados editadas pela ABNT, NBR14836, NBR14838, e NBR 14840. 
 
ITEM 15 – CAPACETE ESCAMOTEÁVEL 
 
Capacete para motociclista modular escamoteável, certificado conforme NBR 7471 2001. 
 
a) Casco Externo injetado em ABS (Acrilonitila, Butadieno, Estireno) ou material de desempenho 
notadamente superior;  
 
b) Casco interno moldado em EPS (Poliestireno Expandido), ou material de desempenho equivalente 
ou notadamente superior; 
 
c) Acabamento interno com forração confeccionada em poliéster com espuma de Poliuretano devendo 
ser totalmente removível e lavável, possui tratamento de Outlast mesma tecnologia utilizada pela 
NASA, antialérgico e anti odor, ou material de desempenho equivalente ou notadamente superior;  
 
d) Cinta jugular com sua construção em 100% polipropileno, ou material de desempenho equivalente 
ou notadamente superior, com engate rápido possuindo travas em plásticos e aço;  
 
e) Viseira externa moldada em policarbonato injetado com espessura de 2 mm com proteção anti-
risco e antiembaçante. Deverá apresentar possibilidade de abertura/fechamento independentemente 
da queixeira (possibilitando que a viseira cristal fique em qualquer posição – aberta/fechada – 
independente da posição da queixeira).  
 
f) Viseira solar interna moldada em policarbonato com espessura de 1.5mm sistema de acionamento 
com botão externo.  
 
g) Queixeira injetada em ABS (Acrilonitila, Butadieno, Estireno), ou material de desempenho 
equivalente ou notadamente superior, com sistema basculante, sistema de acionamento modular 
escamoteável, com apenas um botão central que facilita e agiliza a abertura (pelo usuário), travas 
feitas em aço que garantem maior segurança e aumentando a vida útil do equipamento.  
 
h) Sistema de ventilação posicionada na parte superior do capacete possuindo entradas com abre 
fecha, direcionando o ar externo para a superfície interna. Ventilação frontal inferior abre fecha, de 
fácil acionamento (facilita e melhora a respiração do usuário e diminui a possibilidade de 
embasamento da viseira) 
 
i) Referencias diversas: O capacete deverá ter sido fabricado no ano de 2017 ou 2018; Deverá ser 
originalmente na cor branca integral, não sendo admitida pintura diversa da do fabricante; Os 
capacetes deverão ser entregues com os adesivos refletivos de acordo com as normas de trânsito 
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apresentando um índice mínimo de retro reflexão de 500 cd/lux. Candelas por lux por metro 
quadrado, de acordo com os métodos de testes e avaliações descritos nas normas da ASTM E809 e 
E810. Deverá ainda atender a norma ABNT NBR 15292. Medido através do aparelho destinado a esse 
fim, na geometria de ângulo de observado de 0,2º (zero vírgula dois graus). O índice de retrorreflexão 
sob chuva não deverá ser menor do que 60% do valor do material medido seco; O selo exigido pela 
legislação em vigor (NBR 7471/ 2001) não deverá ser suprimido pela caracterização. Deverá ser 
afixado conforme consta na Normatização citada; O capacete deverá estar aprovado pelo INMETRO, 
de acordo com as normas próprias daquele instituto; A Compur fornecerá a lista com a quantidade 
específica de cada um dos tamanhos ao vencedor da licitação após a emissão da autorização do 
fornecimento. Os tamanhos serão tratados e definidos de acordo com a necessidade do licitante; Os 
selos internos e o manual de instrução e garantia, deverão ser fornecidos em língua portuguesa. 
 
ITEM 16 – JOELHEIRA ARTICULADA 
 
a) Joelheira articulada, composta de 2 partes de design assimétrico, em tamanho único, confeccionada 
em plástico injetado de alta qualidade resistente a impactos.  
 
b) Outras referências: Articulação através de pino ou parafuso metálico. O mecanismo de articulação 
da joelheira deve ser projetado de forma que a sua utilização não cause danos à pintura da 
motocicleta, para isso os pinos ou parafusos metálicos devem ter protetores de fábrica; Forração em 
EVA ou material de qualidade superior que garanta excelente conforto e ajuste adequado, sem a 
possibilidade de deslocamento da joelheira em relação à forração e à perna; Ajuste através de 3 cintas 
elásticas com velcro macho/fêmea na cor preta, sem logomarcas ou publicidade; Deverá promover 
proteção do joelho e perna; Cor preta. 
 
 
ITEM 17 – COTOVELEIRA ARTICULADA 
 
a)Cotoveleira articulada, composta de 2 partes de design assimétrico, em tamanho único, 
confeccionada em plástico injetado de alta qualidade resistente a impactos;  
 
b) Outras referências: Articulação através de pino ou parafuso metálico; Forração em EVA ou material 
de qualidade superior que garanta excelente conforto e ajuste adequado, sem a possibilidade de 
deslocamento da cotoveleira em relação à forração e ao cotovelo e/ou braço; Ajuste através de 2 
cintas elásticas com velcro macho/fêmea sendo uma na porção superior ao cotovelo e outra na porção 
inferior ao cotovelo na cor preta, sem logomarcas ou publicidade; Deverá promover proteção do 
cotovelo e antebraço; Cor preta. 
 
ITEM 18 – LUVA 
 
a) Luva tática tipo “meio dedo” de segurança para motociclistas. Proteção rígida no dorso da mão; 
Punho reforçado em airprene; Reforços aderentes na palma da luva; Áreas de articulação auxiliadas 
por flexores.  
 
b) Outras referências: Deve ser confeccionada em couro natural e/ou sintético na cor preta. Deve 
possuir espessura mínima de 0,9 mm no couro no corpo da luva. No dorso da luva deve possuir uma 
proteção em poliuretano termoplástico rígido em toda extensão na altura da base do metacarpo. O 
couro no dorso da luva deve ser perfurado para aumentar a ventilação e facilitar a troca de calor. O 
punho da luva deve possuir painéis flexíveis que facilitem sua colocação e fechamento em Velcro com 
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um feixe em elastômero termoplástico. Esta peça tem como principal objetivo dar proteção individual 
ao motociclista no uso diário no trânsito nas cidades e rodovias.  
 
Para tanto, faz-se necessário demonstrar a qualidade e a segurança dos produtos empregados nesta 
vestimenta, com laudos e certificados autênticos nacionais ou estrangeiros, homologados em 
laboratórios certificados pelos órgãos responsáveis de seus respectivos países. Laudo de resistência à 
abrasão em tecidos conforme norma ASTM D 3884/09. Cada peça deve conter etiqueta interna 
contendo informações de cuidados adicionais e orientação de lavagem. Assim como informações de 
composição, tamanho da peça, dados do fabricante, país de origem e número do lote de fabricação.  
 
DESCRITIVO DO TECIDO RIP STOP  
 
1. TECIDO TECHNO RIP STOP PROFISSIONAL NA COR AZUL MARINHO (utilizado na calça, camisa, 
bermuda), TECIDO TECHNO RIP STOP PROFISSIONAL NA COR BRANCA (utilizado no boné). 
 
1.1 - Fios com trama NE 30/2 e urdume NE 30/2, contextura de urdume com 24 fios/cm e trama com 
24 fios/cm;  
  
1.2 - Gramatura de 225+/- 5% (g. /M2);  
 
1.3 - Largura de acabamento de 150 cm +/- 1,5% e percentual de encolhimento do urdume +/- 1,0% e 
da trama +/- 1,5%;  
  
1.4 - A resistência de ruptura no urdume é de 95 DAN +- 10 e na trama é de 83 DAN +/-10, para a 
resistência de rasgamento temos para o urdume -5DAN+/-5 e para a trama -4DAN +/-1,5;  
  
1.5 - Estabilidade dimensional, para ambos, de -<3,0;  
  
1.6 - As linhas com resistência de 15 kgf/cm, a estrutura de costura tanto para as duplas com para as 
triplas são feitas em máquina fechadeiras ponto corrente, nas costuras retas e pespontos de 4 pontos 
por centímetro, utiliza-se o interlock;  
  
1.7 - Nos travetes e reforços os tramites são de 42 pontos, feitos em todas as regiões de maior tração 
de ruptura.  
 
Balneário Camboriú, 20 de setembro de 2018. 
       
                              ALESSANDRA XAVIER DE LIZ  OSMAR DE SOUZA NUNES FILHO 
                  DIRETORA ADMINISTRATIVA                          DIRETOR PRESIDENTE 
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ANEXO III - MODELO PROPOSTA COMERCIAL 
 
Ref.: Pregão Presencial 001/2018 – COMPUR - Carta-Proposta.  
 
Apresentamos nossa “Carta Proposta”, para fornecimento do objeto do edital, a serem entregue (s) / 
prestado (s), nos endereços indicados no edital, com todas as despesas inclusas, tais como: o 
transporte até o local destino, 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 no edital em questão.  
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:  
 
RAZÃO SOCIAL: .....  
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: ......  
ENDEREÇO, TELEFONE e E-MAIL: ......  
AGÊNCIA e Nº DA CONTA CORRENTE NO BANCO: .........  
 
2. CONDIÇÕES GERAIS  
 
2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório, estar ciente de que, neste 
ato, deverá estar regular perante a Seguridade Social (INSS) e FGTS, obrigações sociais e trabalhistas, 
bem assim, atender a todas as demais exigências de habilitação que rege a presente licitação e seus 
anexos integrantes, mantendo todas as condições até a entrega dos itens.  
 
2.2 Quaisquer reclamações oriundas do fornecimento do objeto, deverão ser formalizadas por escrito 
e dirigidas ao nosso escritório, sito na rua ..................., na cidade de .........................  
 
3. PREÇO (S)  
 
3.1 O (s) preço (s) unitário(s) e total em que ofertamos, para o fornecimento do objeto do edital, é 
(são) o(s) previsto (s) na tabela abaixo, não havendo qualquer outro valor a ser exigido do 
Contratante.  
ITEM XX Quant. 

 
Valor Unitário Valor Total 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
R$  

 
 
 
 
R$  

 TOTAL R$  
 
Valor Total da proposta por extenso (.....................................................................) 
 
3.2 A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.  
3.3 A entrega será em até.....................(“observar o máximo exigido no edital”)  
 

              ___________________________________________________________ 
Nome completo e Assinatura do responsável legal e carimbo da Empresa 

LOCAL/DATA 
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ANEXO IV - MODELOS DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA 

HABILITAÇÃO, DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR E 
DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

 
OBS: APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
  

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 
 

(NOME DA EMPRESA) ................................, CNPJ/CGC nº ...................... sediada .............................. .......(endereço 
completo) ....................., declara, sob penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 
para sua habilitação no Pregão Presencial nº 001/2018, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores.  
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR 
 

............................................., (nome da empresa) com sede na ............................................................... ........................, 
(endereço) inscrita no CNPJ sob o nº..............................................., vem através de seu representante legal 
infraassinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de 
outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma 
contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, 
regulamentada e que não será utilizada mão de obra de menores de dezoito (18) anos de idade em 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não será utilizada mão de obra de menores de 
dezesseis (16) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendizes. 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 
(nome da empresa) _____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° 
___________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) 
_______________________________________, portador (a) da Carteira de identidade n° ____________________ e do 
CPF n° ________________, DECLARA que:  
1) Não Possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela licitação;  
2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

 
Local e data 

(Nome e assinatura do representante da pessoa jurídica) 
Empresa 

 
 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 
(APRESENTAR NO CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES) 

 
 
_______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a.) _______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
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____________, do CPF nº _____________,DECLARA, para fins do disposto no Edital de Pregão Presencial 
001/2018 - COMPUR, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, 
na presente data, é considerada: 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 
14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 

 
 

__________________, ____ de ____________ de 2018. 
 
 

__________________________________________ 
(assinatura do responsável pela empresa) 

 
OBSERVAÇÃO: 

Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 

ANEXO VI - MODELOS DE CREDENCIAMENTO, DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E 
HABILITAÇÃO 

OBS: FORA DOS ENVELOPES, APRESENTAR NO CREDENCIAMENTO 
 

CREDENCIAMENTO 
 
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ......................................................................., portador(a) da 
Cédula de Identidade nº ........................ e CPF n. .............................., a participar da licitação instaurada pela 
Compur – Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú - SC, na modalidade 
Pregão Presencial n° 001/2018, supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
........................................................................................ visando formular propostas e lances verbais, negociar 
preços, declarar a intenção de interposição de recurso, renunciar ao direito de interpor recursos e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
  

Local e data 
(Nome e assinatura do representante da pessoa jurídica) 

Empresa 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E HABILITAÇÃO 
 

.................................................................., (nome da empresa) com sede na ........................... ............................................., 
(endereço) inscrita no CNPJ sob o n. ..............................................., licitante no Pregão n° ............., promovido 
pela Compur – Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú - SC, declara, 
por meio de seu representante legal infra-assinado, R.G. n° ........................................., que está regular 
perante a Seguridade Social (INSS) e FGTS bem como atende à todas as demais exigências de 
habilitação constantes do edital do referido certame.  
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Local e data 
(Nome e assinatura do representante da pessoa jurídica) 

Empresa 
 

ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 – COMPUR 
COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI 
EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS 
PERSONALIZADOS PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, AO 
LONGO DE 12 (DOZE) MESES, SEGUNDO AS CONVENIÊNCIAS DA COMPUR. 
 
Aos **/**/2018,  a Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú – COMPUR-
BC, inscrita no CNPJ: 82.614.090/0001-75, com sede à Rua Dinamarca, n.° 175, Edifício Comercial 
Ricardo, salas 101, 201 e 202, Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC, CEP: 88.338-315,  neste ato 
representado por seus Diretores Presidente e Administrativo, em face da classificação da proposta 
apresentada no Pregão nº 001/2018 RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa 
XXXXXXXXXXXX , estabelecida a XXXXX inscrita no CNPJ/MF sob o n° XXXXXXXXXXX, representada, 
neste ato, pelo(a) Sr(a). _________, CPF sob o n° ____________, doravante, denominada FORNECEDORA 
ou BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), 
consoante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
A presente Ata de Registro de Preço vincula-se ao Edital e ao Termo de Referência do Pregão 
Presencial nº 001/2018 – COMPUR, ao Regulamento de Licitações da Compur e subsidiariamente ao 
Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO 
Esta Ata de Registro de Preço tem por objeto o registro de preço relativo ao(s) item(ns) do 
edital de origem, para fornecimento para a Compur, conforme descrições, marcas e preços 
propostos, segundo as conveniências desta, ao longo do seu período de validade do registro de preço. 
 
O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data 
da sua assinatura. Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada esta Ata que após lida e aprovada 
será assinada pelas partes. 
 
Balneário Camboriú/SC, XX, XXXX DE XXXX. 
 

ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS 
PROFISSIONAIS PERSONALIZADOS PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DE BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ, QUE CELEBRAM ENTRE SI A COMPUR E A EMPRESA ................................. MEDIANTE AS 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 
 
A Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú – COMPUR-BC, inscrita no 
CNPJ: 82.614.090/0001-75, com sede à Rua Dinamarca, n.° 175, Edifício Comercial Ricardo, salas 101, 
201 e 202, Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC, CEP: 88.338-315,  neste ato representado por 
seus Diretores Presidente e Administrativo, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e 
a Empresa ___________, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua __________, nº ____, Cidade ________, 
Estado _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº________, neste ato representada por seu (a) diretor (a), Senhor 
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(a) _____________ (ou representante legal), portador (a) do CPF ________, abaixo assinado(a),doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, em 
conformidade com o Pregão Presencial 001/2018  de 05/10/2018, nos termos da Lei Federal n° 
10.520, de 17 de julho de 2002, , da Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelas demais 
disposições legais correlatas, pelo Regulamento de Licitações da COMPUR. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
 
1. Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de uniformes e equipamentos profissionais 
personalizados para uso dos Agentes de Trânsito de Balneário Camboriú, conforme especificações e 
condições constantes no Termo de Referência e anexos do Edital. 
 

ITEM PRODUTO QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

01 
Calça em tecido rip stop, masculina e 
feminina conforme descritivo. 

71   

02 
Camisa em tecido rip stop manga 
curta, masculina e feminina conforme 
descritivo. 

71 

  

03 
Camisa em tecido rip stop manga 
longa, masculina e feminina conforme 
descritivo. 

71 

  

04  
Camiseta manga curta em malha, cor 
azul marinho conforme descritivo. 

142 
  

05 Camisa polo azul conforme descritivo. 71   
06 Jaqueta conforme descritivo. 71   
07 Blusa de Lã conforme descritivo. 71   

08 
Boné em tecido rip stop branco 
conforme descritivo. 

213 
  

09 
Colete operacional modular conforme 
descritivo. 

71   

10 
Apito plástico preto conforme 
descritivo. 

71 
  

11 Fiel retrátil conforme descritivo. 71   
12  Cinto com fivela conforme descritivo. 71   

13 
Conjunto de capa de chuva – jaqueta e 
calça conforme descritivo. 

71   

14 
Coturno impermeável conforme 
descritivo. 

71   

15 
Capacete Escamoteável conforme 
descritivo. 

71   

16 
Joelheira Articulada conforme 
descritivo. 

71 
  

17 
Cotoveleira Articulada conforme 
descritivo. 

71 
  

18  Luva conforme descritivo. 71   

VALOR TOTAL  R$     

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS/FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 
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2. Além dos Atos Convocatórios da Licitação, Pareceres de Julgamento, legislação Pertinente à Espécie, 
integram o presente Contrato e assim aplicáveis, independente de transcrição, os documentos abaixo 
relacionados, cujos teores são de conhecimento da Contratada: 
 
2.1 Proposta da CONTRATADA – vinculada ao Pregão Presencial 001/2018, expedida no dia 
05/10/2018 e Ata de Registro de Preços. 
 
2.2  Este contrato firma-se em regime de MENOR PREÇO POR ITEM.  
 
2.3 Os recursos para execução deste contrato, advém de contrato firmado entre COMPUR/BC e 
PMBC/FUMTRAN. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
 
3. A base dos valores unitários constantes da proposta da Contratada, importa o presente 
contrato, o valor global de R$ _________ (_____________), que será pago a vista, após a entrega dos 
materiais e apresentação da Nota fiscal acompanhada do Termo de Recebimento Definitivo 
firmado pelo servidor responsável. 
 
3.1 No ato do recebimento da remuneração, a Contratada deverá obrigatoriamente, se couber, 
recolher a parcela relativa ao ISS – Imposto sobre serviços, cuja parcela tenha sido realizada neste 
Município, aceitando a automática retenção, em favor do Município de Balneário Camboriú. 
 
3.1.2 Os pagamentos à Contratada, no que se refere à remuneração deste contrato, ficarão 
condicionados à comprovação de regularidade da empresa para com tributos municipais, INSS e FGTS, 
e outros, em obediência ao Parágrafo. 3º do art. 195 da CF, nos termos da Decisão TCU nº 705/94 – 
Plenário (TC-020.032/1993-5, ata nº 54/94. Plenário). 
 
3.2 Durante a vigência do Contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto na situação de 
recomposição econômico-financeira prevista no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal 8.666/93, 
que se dará em decorrência de circunstância situada na álea econômica extraordinária ou 
extracontratual mediante revisão.  
 
Parágrafo Único.  Para realizar a alteração acima descrita, a FORNECEDORA deverá solicitar a 
atualização (revisão) dos preços vigentes através de solicitação formal à COMPUR, por meio de 
planilha de composição de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do 
pedido, tais como: comprovação da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso 
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe; lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de 
aquisição (por ocasião da proposta, anterior e após o aumento) de matérias-primas, taxas e afins, 
introdução de taxas e impostos, componentes e/ou de outros documentos. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DOS PRAZOS/VIGÊNCIA 
 
4. O prazo para a execução do objeto, em obediência ao cronograma, será de até 45 (quarenta e 
cinco) dias consecutivos contados da expedição da Autorização de Fornecimento, sendo que a 
vigência contratual se estenderá por mais XXX (XXXXXXX) dias, podendo ser alterado ou prorrogado, 
nos limites da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
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4.1 Somente será admitida alteração dos prazos, quando: 
 
a) Houver necessidade de incremento de serviço e/ou materiais que alterem as quantidades, desde 
que atendido ao parágrafo 1º do art. 65, da Lei Federal n.º 8666/93, de 21.06.93 e demais alterações 
posteriores. 
 
b) Por motivos de força maior compreendendo: greves, perturbações industriais, guerras, atos de 
inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, terremotos, avalanches, enchentes, explosões ou 
quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes que fujam ao controle seguro de 
qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. 
O motivo da força maior pode, ainda, ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos 
governamentais. 
 
4.1.2 Os motivos de força maior deverão ser comunicados formalmente pelas partes e, devidamente, 
comprovados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, da ocorrência. Após a aceitação dos 
motivos alegados deverá haver acordo entre as partes para a prorrogação do prazo. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5. Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras inerentes ou decorrentes deste Contrato: 
 
5.1 Apresentar antecipadamente amostras de todo o material contratado, obedecendo o prazo de 
entrega  estabelecido no edital,   para posterior  aprovação. Se comprometer, em encaminhar pessoal 
capacitado a Secretaria de Gestão em Segurança Pública e Incolumidade Pública, a fim efetuar as 
medidas pessoais em cada agente de trânsito. Entregar os kits completos, personalizados e 
individualizados.  
 
5.2 Fornecer os produtos dentro das disposições contidas no Termo de Referência e seus elementos 
constitutivos. Seguindo os padrões adotados pela COMPUR a serem repassados à empresa; 
 
5.3 Arcar com todas as despesas de seguros para cobrir equipamentos, materiais e serviços gerais 
aplicados direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos em questão, impostos e taxas que 
possam influir direta ou indiretamente nos custo para fornecimento dos mesmos e demais afins, não 
havendo qualquer outro valor a ser exigido do Contratante; 
  
5.4 Arcar, exclusivamente, com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, social 
e trabalhista, com relação à execução do objeto deste contrato; 
  
5.5 Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes a danos e prejuízos que tenham causado a 
COMPUR e/ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado, respondendo por si, seus 
empregados e prepostos. 
 
5.6 Cumprir todos os prazos estabelecidos neste contrato e no cronograma proposto; 
  
5.7 Atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos no objeto, em conformidade com o INMETRO 
– Instituto Nacional de Metrologia,normas da ABNT  e código de defesa do consumidor Lei 8.078/90, 
sendo que os itens considerados inadequados ou que não atenderem às exigibilidades serão 
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devolvidos e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso até sua regularização de forma integral, 
cujo prazo de reposição ficará a critério da Compur; 
 
5.8 Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos 
recolhimentos de tributos, que incidam ou venham a incidir sobre os serviços ora contratados; 
 
5.9 Assumir, exclusivamente, a responsabilidade pelos serviços, eventualmente subcontratados, como 
se os tivesse executados; 
  
5.10 Participar à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 
impedir o fornecimento dos produtos, comunicando por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contados da sua ocorrência; 
 
5.11 Responsabilizar-se integralmente, pelos pagamentos referentes a serviços prestados por 
terceiros, não cabendo a CONTRATANTE, qualquer obrigação sobre eventuais débitos contraídos 
junto aos mesmos; 
  
5.12 Recolher os valores relativos ao ISS – Imposto Sobre o Serviço, referente à parcela que couber, 
em favor do Município de Balneário Camboriú, bem assim outros impostos inerentes, através de 
retenção automática no ato do recebimento da remuneração ou a critério do Contratante; 
 
5.13 Apresentar, caso solicitado pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da solicitação, quaisquer das comprovações de regularidade, previstas no subitem 
3.1.2; 
 
5.14 A manutenção, durante a vigência contratual, de todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na fase licitatória, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
  
5.15 Permitir, a qualquer hora do dia ou da noite, a mais ampla e completa fiscalização por parte do 
preposto do CONTRATANTE ou terceiros por ele indicados, devendo prestar todos os informes e 
esclarecimentos solicitados por escrito, através de seus agentes. 
  
5.16 Cumprir, durante a execução do objeto contratado, todas as Leis e posturas Federais, Estaduais e 
Municipais, pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes a que houver 
dado causa; 
 
5.17 Dar comprimento à garantia dos produtos, conforme previsto, bem como da forma proposta pela 
contratada. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6 Constituem obrigações do Contratante, dentre outras inerentes ou decorrentes deste contrato: 
 
a) Fornecer à Contratada os dados e elementos necessários para a perfeita execução do fornecimento 

dos produtos ora ajustados. 
b) Cumprir os prazos para pagamento de acordo com a cláusula terceira deste contrato. 
c) Prestar todos os esclarecimentos, que se fizerem necessários para a perfeita execução do objeto 

contratado. 
d)  Publicar extrato deste contrato, no prazo e na forma da Lei. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS. 
 
7 À Contratada caberá, ainda: 
 
7.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a COMPUR. 
 
7.2 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas o 
processo licitatório e/ou respectivo contrato; e 
7.3 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
da licitação origem ou contratação. 
7.4  A inadimplência da licitante vencedora ou contratada, com referência aos encargos estabelecidos 
na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Compur, nem poderá 
onerar o objeto da contratação em questão, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Compur.  
 
CLÁUSULA OITAVA: DOS CASOS DE RESCISÃO, PENALIDADE E SANÇÕES 
 
8 Mediante contraditório e ampla defesa, o presente Contrato ficará rescindido de pleno direito, 
independentemente de qualquer aviso de interpelação judicial ou extrajudicial, ocorrendo quaisquer 
infrações de suas cláusulas ou condições, em especial, se a Contratada: 
 
8.1 Contrair falência, insolvência, dissolução judicial ou extrajudicial, homologadas ou decretadas; 
 
8.2 Não respeitar os dispositivos legais;  
 
8.3 Promover alteração social ou modificar a finalidade ou estrutura da empresa que, a juízo do 
contratante, prejudique a execução do Contrato. 
  
8.4 Descumprir quaisquer das obrigações e/ou responsabilidades previstas no contrato, inclusive 
deixando de fornecer os produtos, com a qualidade e exigências técnicas e legais, a que se obriga. 
 
8.5 Efetuar subcontratação ou transferência, total ou parcial, dos serviços, sem prévia e expressa 
anuência do CONTRATANTE; 
 
8.6 Rescindido o Contrato, o Contratante pagará ao Contratado, em acerto de contas, as despesas 
aprovadas e efetivamente realizadas;  
  
8.7 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a Contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades, previstas no artigo 87 e seus incisos da Lei Nº. 8.666/93, garantida a prévia defesa sem 
prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
  
8.7.1 Advertência, para descumprimentos contratuais de pequena monta e não reincidentes, a critério 
e juízo do contratante; 
  
8.7.2 Multa diária correspondente a 0,03% (três centésimos por cento) do valor do Contrato, na 
ocorrência de interrupção dos serviços, sem justo motivo e aceito; 
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8.7.3  Multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, caso a Contratada transferir ou ceder suas 
obrigações no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização do CONTRATANTE; 
 
8.7.4 Multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, no caso de rescisão sem justo motivo; 
 
8.7.5 Multas variáveis entre 0,01% (um centésimo por cento) a 0,08% (oito centésimos por cento) do 
valor do Contrato, quando a CONTRATADA deixe de cumprir qualquer das demais cláusulas ou 
obrigações contratuais; 
 
8.8  A cobrança de multa será feita mediante desconto do pagamento de fatura, se for apresentada 
após a sua aplicação ou cobrada diretamente da Contratada se a fatura for insuficiente. 
  
8.8.1 No caso de cobrança de multa diretamente da Contratada, esta deverá ser recolhida dentro do 
prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da correspondente notificação, garantida a prévia defesa. 
 
8.9  Na forma de Sanção Administrativa, a Declaração de Inidoneidade será aplicada pelo Contratante, 
nos casos de falta grave, quando comprovada a má fé ou propósito de auferir vantagem ilícita, ficando 
a empresa sujeita a um período de até 02 (dois) anos sem licitar. 
  
8.9.1  A aplicação desta sanção será divulgada em veiculo de circulação regional e Mural público da 
COMPUR- BC. 
  
8.10  Nos casos de irregularidades cometidas pela Contratada, que a faz sujeitar-se às sanções 
previstas no subitem 8.5 deste Contrato, são, em especial, os seguintes: 
  
8.10.1  Ter sofrido condenação definitiva, por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer dos tributos; 
 
8.10.2  Ter praticado atos ilícitos, quando da habilitação para esta Contratação; 
  
8.10.3 Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Compur, em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
 
8.11 Poderá, ainda, a CONTRATADA, conforme o caso, responder por perdas e danos, 
independentemente de multa prevista no presente Contrato. 
 
8.12  Com base no artigo 79, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, a rescisão do 
contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Compur, a exemplo da rescisão administrativa, deverá ser 
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
8.13 A Contratada reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, 
previstos nos artigos 77 a 79, da Lei  n.° 8.666/93 e demais alterações, sem prejuízo nas prerrogativas 
e conseqüências previstas nos artigos 80 a 85 da mesma lei. 
  
8.14 Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato à seu exclusivo 
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento de faturas, até que a Contratada 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
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8.15 As penalidades do CONTRATANTE se constituirão em: 
  
8.15.1  Atualização financeira pelo atraso nos pagamentos, em relação aos prazos previstos neste 
Contrato, atualização esta, que passará a ser aplicado através do INPC da Fundação Getúlio Vargas, 
desde que a lei assim permitir. 
  
8.16  O CONTRATANTE se reserva ao direito de aplicar multa moratória, sem prejuízo da rescisão 
deste Contrato, caso a CONTRATADA viole ou infrinja qualquer disposição estatuída neste 
instrumento, ressalvado os casos fortuitos ou força maior, desde que devidamente comunicados por 
escrito e aceito pelo CONTRATANTE. 
  
8.17 - Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, esta se obriga a notificar a 
CONTRATADA justificando a medida. 
  
8.17.1 Da notificação constarão as seguintes informações: 
a) número do Contrato; 
b) motivo a que se refere; 
c) valor da multa e demonstrativo de cálculo. 
 
8.18 A referida multa será deduzida do valor a ser pago da respectiva fatura, por ocasião de sua 
quitação, garantida a prévia defesa. 
 
CLÁUSULA NONA: DOS CASOS OMISSOS 
 
9 Os casos e situações omissas serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei n 
º. 8.666/93 alterada pela Lei n º. 8.883/94 e demais legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 
 
10 Fica eleito o Foro da Comarca de Balneário Camboriú-SC, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 
decorrentes da execução do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro  por mais 
privilegiado que seja. 

 
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento, três vias de igual teor e 
forma, para que produza os devidos efeitos legais. 
 
Balneário Camboriú (SC), XX de XXXXX de XXXX. 
 

CIA DE DESENVOLVIMENTO DE URBANIZAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ 
CONTRATANTE 

 
CONTRATADA 

Nome da empresa: 
C.N.P.J.: 

Endereço: 
CEP:   Fone: 

TESTEMUNHAS: 
1)_______________________ 2)_______________________ 


