PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

P.M. CERRITO
Fls
Rub.

P R E G Ã O P R E S EN C I A L Nº 009/2019
Município de Cerrito - RS
Secretaria de Saúde
Edital de Pregão Presencial Nº 009/2019
Tipo de julgamento: Menor Preço Global
Processo Administrativo Nº 003/2019
Processo de Compra Nº 004/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRITO, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições,
torna público, para conhecimento dos interessados, que às 10:00 horas, do dia 19/06/2019, na sala
de reuniões da Secretaria de Administração e Finanças, localizada na Praça Luiz Siqueira, 22, Centro, Cerrito – RS, se reunirão o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº
173/2019, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de veículos/ambulância, com características e descrição técnica
em conformidade com o Termo de Referência (anexo 01), processando-se essa licitação nos termos
da Lei Federal n.º 10.520/2002, com benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, com as
alterações da Lei Complementar nº 147/2014, e do Decreto Municipal Nº 029/2006, com aplicação
subsidiária à Lei Federal nº 8.666/1993.
1. DO OBJETO: Constitui objeto do presente Pregão o fornecimento de 02 und.veículo novo, zero
km, ano/modelo 2019 ou superior, tipo pick up adaptados como ambulância de simples remoção "tipo
A"
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
2.1.
Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a
atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada
no local, dia e horário informados no preâmbulo deste Edital.
2.2.
Como condição para a participação neste certame, a licitante deverá apresentar, fora
dos envelopes de habilitação e propostas, no momento do credenciamento:
a) declaração firmada por seu representante, sob as penas da Lei, de que é beneficiária
da Lei Complementar nº 123/2006 (se for o caso);
b) declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
2.3.
Se a licitante não apresentar as declarações escritas, previstas no item 2.2, seu representante poderá fazê-las, de próprio punho, no momento do credenciamento.
2.4.
Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no momento do credenciamento, deverá encaminhar as declarações exigidas no item 2.2 deste edital fora dos envelopes de habilitação e de propostas.
2.5.

Não apresentadas as declarações, a licitante será impedida de participar da licitação.

2.6.
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no nos itens 2.1 a
2.4 e no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação
em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e
n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE CERRITO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
----------------------------------------------------------------AO MUNICÍPIO DE CERRITO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
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3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1.
A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por
meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse
da representada.
3.1.1.
A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento
de identidade.
3.2.
A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos envelopes.
3.3.

O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no
caso de sociedade civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos
inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País;
a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante
reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em
especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento ou equivalente outorgado pelos representantes legais da
licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para
prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

3.3.1.
Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.
3.3.2.
Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar
a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
3.4.
O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas aptas a participar do certame,
que comprovarem, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances
verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;
3.5.
Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1.
No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes
e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes Nº 01 - PROPOSTA e Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO.
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4.2.
Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.
5. DA PROPOSTA DE PREÇO:
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias e o de
entrega total de itens adjudicados em 60 (sessenta) dias após homologação e solicitação de entrega,
deverá ser apresentada em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e
assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:
a) Razão social da empresa, dados da empresa e do responsável pela assinatura da
proposta e do contrato, telefone,e-mail, etc...,
b) descrição completa dos veículos ofertados: marca,modelo, unidade, quantidade,
apresentação, prospecto/folder e demais referências que o identifiquem de forma clara,
c) preço unitário líquido e preço liquido total, indicado em moeda nacional, onde deverão
estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou,
ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.
5.2. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço unitário até, no
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em
eventual contratação, bem como os prazos de entrega, garantias, pagamento, etc..., no caso de não
estar explícito na proposta, os estipulados neste edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1.
Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da
vencedora. Critério de julgamento: Menor Preço Por Item.
6.2.
Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior,
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
6.3.
No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos,
em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até
a proclamação da vencedora.
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, para o desempate, será dada
preferência de lance á empresa de pequeno porte, quando tratarem-se de empresas em igualdade de
condições será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances e posterior declaração do vencedor.
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante,
obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 30 s (trinta segundos) para apresentar nova proposta.
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 100,00 (cem reais).
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às
penalidades constantes no item 13 deste edital.
6.8.
O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará
na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar
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novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para
efeito de ordenação das propostas.
6.9.
Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10.
O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11.
Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a
com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
6.12.
A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido
apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.
6.13.
Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos
requisitos do item 5;
b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
6.13.1.
Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
6.14.
Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no
edital, nem lances com vistas ao empate.
6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44,
§2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste edital.
6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em
até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de
menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior
àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem
de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
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6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências
do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
6.20. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem
de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
6.21.
A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste
Município, conforme subitem 14.1 deste edital.
6.22.
Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7. DA HABILITAÇÃO:
7.1.
Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:
7.1.1.
Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02;
7.1.2.

HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.2.1
Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto
item 3 deste edital.

7.1.3

REGULARIDADE FISCAL:

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; (municipal=narrativa de atividade)
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais expedida
pela Secretaria da Receita Federal (abrangendo contribuições sociais/previdenciárias);
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (CND), relativa ao domicílio ou sede
do licitante;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (CND), relativa ao domicílio ou sede
do licitante;
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e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
7.1.4

REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu
Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o
registro cadastral esteja no prazo de validade.
7.2.1. Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o prazo de
validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como
complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.
7.3 A licitante que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos
no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação,
que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como
vencedora do certame.
7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o
transcurso do respectivo prazo.
7.3.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.
7.3.3 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a licitante da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
7.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabilitação do
licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no
item 13.1, alínea a, deste edital.
7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

8. DA ADJUDICAÇÃO:
8.1.
Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.2.
Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante
e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para
que seja obtido preço melhor.
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a
seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso,
esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
9.1.
Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de
recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
9.1.1 Não serão aceitos encaminhados via-email.
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9.2. Para impugnação ao presente edital: 02 (dois) dias anteriores à data prevista para abertura do
pregão, diretamente na PM de Cerrito ou via correios (AR), não sendo aceitas impugnações encaminhadas através de e-mail, fax, mensagens eletrônicas, etc...
9.3. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro
de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.
9.4. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do
pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
9.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado
causa à demora.
10. DOS PRAZOS:
10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 10 (dez) dias, convocará a
vencedora para efetivar a entrega total dos materiais a ela adjudicados, sob pena de decair do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
10.2
O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
10.3
O prazo de entrega dos veículos é de até 60 (sessenta) dias, a contar da emissão da
homologação e solicitação de entrega ou ordem de fornecimento.

11. DO RECEBIMENTO:
11.1.
Os veículos deverão ser entregues na Secretaria de Saúde, endereço: Av. Flores da
Cunha Nº 440, em dia e horário de expediente da secretaria: 07hs30min às 13hs30min.
11.2.
Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sujeitando-se às penalidades
previstas neste edital.
11.3. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a
completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
11.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

12. DO PAGAMENTO:
12.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega total do material, por intermédio
da Secretaria de Finanças do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a
despesa nas seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: 08– Unidade: 02 – Projeto/Atividade: 1.045 – Repasse 4.4.90.52.99.00...4506

- C R: 583

Contrapartida: 08.02.1045.4.4.90.52.99.00.0001 CR: 464
12.2.
A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização,
a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
12.3.
O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 05 (cinco) dias a contar da entrega
total do material.
12.4.
Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
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13. DAS PENALIDADES:
13.1
Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

13.2

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

13.3
Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
14.1.
Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de
interpretação do edital, deverão ser solicitadas ao Município de Cerrito, setor de Compras, sito na
Praça Luiz Siqueira, 22, ou pelo e-mail: licitacao@cerrito.rs.gov.br, informações também pelos telefones (53) 3254-1226, no horário compreendido entre as 07hs30min e 13hs30min, com antecedência
mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. Obtenção Edital:
www.cerrito.rs.gov.br.
14.2.
Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Compras.
14.3.
Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado.
14.4.
Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço, e-mail e os números de telefone.
14.5.
Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por servidor, ou,
ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.
14.6.
As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, alíneas b, c e
d, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração.
14.7.
A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
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14.7.1. O Termo de Contrato, por tratar-se de objeto com entrega imediata, será substituído por emissão de Nota de Empenho nos termos da Lei Federal Nº 8.666/1993 em especial ao disposto em seu
Art. 62. As garantias referente aos produtos constarão de termo próprio a ser fornecido pelo contratado/vencedor. A SMS designará servidor encarregado da fiscalização da execução contratual.
14.8.
Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
14.9.
A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei
Federal nº 8.666-93).
14.10.
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedro Osório - RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.

Cerrito, 03 de junho 2019

Douglas Rodrigues da Silveira
Prefeito Municipal

Este edital foi devidamente examinado e
aprovado por esta Assessoria Jurídica,
em _____-_____-________

Assessoria Jurídica:
_______________________
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1- NECESSIDADES E OBJETIVOS
A Prefeitura Municipal de Cerrito, através da Secretaria de Saúde, promove a realização de pregão
visando aquisição de 02 veículos adaptados como ambulância Tipo “A”, destinada ao transporte de
remoção simples de pacientes do sistema SUS.
2- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Item

Qtd

Unid.

Descrição

001
002
Und
02 Und. VEÍCULO TIPO PICK-UP ADAPTADO COMO AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO “TIPO A". CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REFERENTE AO VEICULO: PICK-UP,
NOVA, ZERO KM, ANO/MODELO 2019 OU SUPERIOR, MOTORIZAÇÃO: 1.4 - 85 CV, DUAS PORTAS LATERAIS, BICOMBUSTÍVEL, 05 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ
CAMBIO MANUAL, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 2450 mm, AR CONDICIONADO (CABINE E COMPARTIMENTO/FURGÃO PACIENTE COM CAIXA EVAPORADORA), AR QUENTE
CABINE, SISTEMA DE FREIOS ABS NAS 04 RODAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME COM INTERFACE, RODAS ARO 14 EM
AÇO COM PNEUS E ESTEPE 185/70/14 (MÍNIMO), VEÍCULO ATENDENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CONTRAN E DEMAIS ÓRGÃOS REGULADORES RELATIVAS À
SEGURANÇA E EMISSÃO DE POLUENTES, EQUIPADO COM CINTOS DE SEGURANÇA (CABINE E FURGÃO), AIR BAG MOTORISTA E PASSAGEIRO (CABINE), SISTEMA DE
SOM INSTALADO COM RÁDIO E ALTO-FALANTES.
CARACTERÍSTICAS E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE: FURGÃO ADAPTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PARA A
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU, HAVENDO, ORIGINAL DE FÁBRICA. DOTADA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, ALTURA
MÍNIMA DO COMPARTIMENTO PACIENTE DE 1.400 mm, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.900 mm ONDE ESTÁ FIXADA A MACA, O PNEU/RODA ESTEPE NÃO DEVE SER
ACONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, REVESTIMENTO INTERNO DO TETO E LATERAIS EM CHAPA DE FIBRA DE VIDRO, ISOLAÇÃO TERMO ACÚSTICO
NAS LATERAIS E TETO, ASSOALHO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO VINÍLICO AUTOMOTIVO ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE ABERTURA TRASEIRA COM 02
PORTAS COM ABERTURA LATERAL DE FÁCIL ACESSO AO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, JANELA DE COMUNICAÇÃO ENTRE O COMPARTIMENTO DO PACIENTE E A
CABINE, JANELA LATERAL CORREDIÇA COM VIDROS REVESTIDOS COM PELÍCULA BRANCA COM TRÊS FAIXAS TRANSPARENTES TRANSLÚCIDAS (LADO DA MACA),
ILUMINAÇÃO: NATURAL (ATRAVÉS DA JANELA) E ARTIFICIAL COM INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE TETO MODELO “LED” PADRÃO MÍNIMO ABNT COM EFICIÊNCIA PARA
ILUMINAR TODO O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM
MODULO ÚNICO E LENTE INTEIRIÇA OU MÚLTIPLAS LENTES, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.000MM E MAXIMO DE 1.300MM, LARGURA MÍNIMA DE 250MM E MÁXIMA DE 500MM E ALTURA MÍNIMA DE 55MM E MÁXIMA DE 110MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEICULO. SIRENES ELETRÔNICAS, AR CONDICIONADO/CAIXA
EVAPORADORA. A CAPACIDADE TÉRMICA DE AR CONDICIONADO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO DEVE SER ADEQUADA AO VOLUME DO FURGÃO, MACA RETRÁTIL
EM ALUMÍNIO COM RODÍZIOS E PÉS RETRATEIS COM SISTEMA DE FRENAGEM, ALÇAS LATERAIS BASCULANTES COM SISTEMA DUPLO FECHAMENTO AUTOMÁTICO,
COM NO MÍNIMO 1.800MM DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 560 mm PROVIDA DE SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE DE MÍNIMO DE 45 GRAUS E
SUPORTAR PESO MÍNIMO DE 100KG, COM COLCHONETE FORRADO EM COURVIM, MACA INSTALADA EM TRILHOS COM COMPRIMENTO DE 1850 mm, CINTOS DE
SEGURANÇA COM SISTEMA SIMPLES E ENGATES AUTOMOTIVOS, SISTEMA ANTI QUEDAS ACIDENTAIS, GARANTIA DE 24 MESES, A DISTRIBUIÇÃO DOS MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR O ESPAÇO INTERNO, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRATICA, A
MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS VITIMAS. AS PAREDES INTERNAS, PISO E A DIVISÓRIA DEVERÃO TER
PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA, BANCO COM CAPACIDADE PARA DUAS PESSOAS, FIXADO NA LATERAL, DOTADO DE
CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS: SISTEMA DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍNIMO DE 7 l (SETE LITROS), INSTALADO ATRAVÉS DE MECANISMO RESISTENTE CONTRA RISCOS DE CAPOTAMENTO E VIBRAÇÕES, RÉGUA TRIPLA COMPLETA, ASPIRADOR TIPO "VENTURI", MANÔMETRO, FLUXOMETRO E
UMIDIFICADOR COM MASCARA, 01 (UM) SUPORTE PARA SORO E PLASMA, UM PEGA MÃO OU BALAÚSTRE VERTICAL, FIXADO NO TETO, 01 (UM) ARMÁRIO SUPERIOR
PARA OBJETOS, NA LATERAL DIREITA, ACIMA DA MACA OU ACIMA DA CABINE, EM ABS AUTO-ESTINGUIVEL OU COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL (FORMA OU SIMILAR). O VEÍCULO DEVE VIR ADESIVADO COM GRAFISMO CONFORME MODELO A SER FORNECIDO PELO MUNICÍPIO.
VEICULO ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO, COM PRIMEIRO REGISTRO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO – RS.
- VALOR REFERÊNCIA: 88.000,00

Valor Referencia Unitário

R$ 88.000,00

Valor Referencia Total

R$ 176.000,00

Observações relativas à proposta de preços:
a) razão social da empresa; CNPJ, Identificação do Nº do Pregão, identificação e dados do responsável pela assinatura da proposta e do contrato de fornecimento, e-mail, telefone
(fixo e celular),
b) descrição completa do(s) veículos e equipamento(s) ofertado(s): marca/modelo, equipamentos/opcionais, unidade, quantidade, e demais referências que identifiquem de forma
clara, incluindo prospecto ou equivalente; prazo de garantia, mínimo de 12 (doze) meses, prazo de entrega máximo de 60 (sesssenta) dias após solicitação de entrega, indicação de
local para as revisões obrigatórias (para os equipamentos que assim o exigirem) e assistência técnica autorizada pelo fabricante num raio máximo de 120 km do Município de Cerrito
– RS.
c) preço unitário líquido e preço líquido total do veículo indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por
conta da licitante vencedora.

_______________________________
Hortênsia Silva de Oliveira Rodrigues
Secretário Desenvolvimento Rural
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)
DECLARAÇÃO
DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Presencial nº **/20__ – Processo nº **/20__, instaurada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
que a empresa:
1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do
art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao
Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de
27 de outubro de 2002;
2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.
__________, ... de ...................... de 20__.
____________________________________
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO
EDITAL
TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)
Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos
constantes no Edital PREGÃO PRESENCIAL nº **/20__ – Processo nº **/20__ e seu(s)
ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências
ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.
Data:
____________________________________
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável
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ANEXO IV – MODELO SUGESTÃO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO/FORNECIMENTO
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)
AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº **/20__ – PROCESSO Nº **/20__
Fornecedor:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Telefone
Endereço:
Bairro:
CEP:
Cidade:
Estado:
E-mail:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.
PREVISÃO DE ENTREGA:
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:
Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital:
Item

Quan Unid.
t.

1

002

Marca

Descrição

Preço Unit.

Preço Total

UN

Total R$

Valor Total e final por extenso do Item: R$(........................................................................)
NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:
( ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no
Edital.
IMPORTANTE:
1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se
assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.
 Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a
contratação.
XXXXX ..... de ......... de 20__.
____________________________________
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)
Ao (a) Pregoeiro do Município xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº **/20__ – Processo nº **/20__, instaurado pela Prefeitura Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se
façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções
de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante
a vigência do Contrato;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de
Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do PREGÃO PRESENCIAL nº
**/20__ – Processo nº **/20__, realizado pela Prefeitura de xxxxxxxxxxxxx – PR.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
__________, em __ de ______ de 20__.

____________________________________
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE
SER UMA ME OU EPP).

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

( ) MICROEMPRESA
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE
___________________________________________________________________, inscrita
no (Razão Social da Empresa) CNPJ nº _____________________, Endereço:
_________________________________
DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ
nº _______________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa
ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006,
em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações
constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que
se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes
na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora
do certame.
Sou optante do Sistema Simples Nacional?
( ) SIM ( )NÃO
__________________________________________
Local/ Data

____________________________________
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

(nome empresarial da licitante)______________________, inscrita no CNPJ
nº:_____________________, com sede na ___________________________ (endereço
completo )__________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr.(a) __________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de
Identidade nº ______________________ e do CPF/MF nº __________________________,
para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário
cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx que impossibilite a participação no referido PREGÃO PRESENCIAL
nº **/20__

xxxxxxxxxxxxxxx, ............ de ............................... de ............

____________________________________
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável
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Anexo V
MINUTA
Contrato Nº ........-2019
Pelo presente instrumento público de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE CERRITO, inscrito no
CGC/MF sob o n.º 01.612.869/0001-50, com sede na Praça Luiz Siqueira Nº 22, neste ato representado por seu prefeito municipal, Douglas Rodrigues da Silveira, portador da CI RG Nº 5080986192,
CPF N.º 012.475.980-71, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, doravante denominado
simplesmente
CONTRATANTE,
e
de
outro
lado
a
empresa
....................................................................,
CNPJ/MF
......................,
com
sede
.........................................., na cidade de ..................................., neste ato representada por
……………………, Sr(a). …………………, CPF ……………, CI RG ……………, doravante denominada simplesmente FORNECEDORA, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento, regido
pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao Processo Licitatório Pregão Presencial Nº
009/2019, do qual faz parte integrante independentemente de transcrição, mediante as cláusulas e
condições abaixo descritas, tendo entre si justo e acertado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 02 Und. Veículo Pick-Up, adaptada como ambulância Tipo
“A”………… ………, marca ………, modelo …………, ano/modelo ………, …………………, demais
características de acordo com proposta vencedora do Pregão Presencial Nº 009/2019, que faz parte
integrante do presente contrato independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE ENTREGA - máximo de 60 (sessenta) dias a contar da solicitação de solicitação de entrega;
Parágrafo Primeiro - O não cumprimento do prazo de entrega acarretará a aplicação das sanções
previstas para o inadimplemento contratual por parte da FORNECEDORA.
Parágrafo Segundo – Prazo garantia dos equipamentos ..... (...........) meses.
Parágrafo terceiro - Todas as revisões necessárias e obrigatórias, inclusive as gratuitas, serão realizadas, através de assistência técnica autorizada pelo fabricante dos equipamentos que assim o exigirem, com distância máxima de 120 Km (cento e vinte) quilômetros do município de Cerrito - RS.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR - O valor ajustado, conforme proposta vencedora do Pregão
Presencial Nº 009/2019, incluídos todos os custos diretos e indiretos, aceito pela CONTRATADA/FORNECEDORA, e entendido como preço justo e suficiente para a total execução do presente
contrato é de: R$ ............. (…………………… reais).
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – O pagamento será efetuado contra empenho, de forma integral, em até 05 (cinco) dias após fiscalização e aprovação do equipamento por
fiscal credenciado da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na seguinte dotação orçamentária: Órgão: 08 – Unidade: 02 – Projeto/Atividade:
1.045 – Repasse 4.4.90.4506. CR: 583 – Contrapartida: CR: 464
a) A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o
trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
b) Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros
de 0,5% ao mês, pro rata.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO
a) O objeto do presente contrato será recebido e fiscalizado pelo (a) servidor (a)
..................................., matrícula Nº ......., designado pela Portaria Nº ………/2019, o qual avaliará as
características de quantidade e qualidade, levando em conta a proposta apresentada, estando os
mesmos de acordo, procederá o recebimento, em caso contrário o(s) veículo(s) será devolvido para
reposição, em prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, por outro que atenda as exigências da proposta
vencedora.
b) Na hipótese de não entrega do bem em conformidade com o solicitado, não havendo a substituição
por outro que atenda às exigências do presente edital, dentro do prazo estipulado
(conforme previsto na alínea anterior), ou, ainda, se dentro do prazo previsto para entrega o convocado, sem plausível justificativa, não efetuar a entrega do bem, a Administração poderá convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para efetuar o fornecimento dos bens em questão, em igual prazo, valor e condições impostas ao 1º classificado, ou então, revogar a licitação, sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas no presente edital e nas elencadas no Art. 81 da lei
Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E MULTAS - Pelo inadimplemento das obrigações, seja
na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
c) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato;
d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
§ 1º As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS De todos os atos praticados no decorrer do presente
Contrato caberá recursos nos termos do que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e legislação pertinente em
vigor.
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VALIDADE – O presente contrato de fornecimento é válido a
contar de sua assinatura até o até o vencimento do prazo de garantia relativo ao bem fornecido, estipulado em: ........ (...........) meses.
CLÁUSULA NONA – Será motivo de rescisão contratual o descumprimento de qualquer das normas
aqui estabelecidas, bem como o não atendimento a qualquer das exigências previstas no Edital Pregão Presencial Nº 008/2019 e seus anexos, que faz parte integrante do presente termo de contrato,
independentemente de transcrição, sendo observados os critérios estabelecidos nos art. 78 da Lei Nº
8.666/93, e legislação pertinente.
CLÁUSULA DÉCIMA – Em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93, serão
observadas as regras inscritas no Art. 80 da mesma Lei.
Fica eleito o FORO da Comarca de Pedro Osório, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente Contrato e que não puderam ser resolvidas
pelas partes. E por estarem as Partes justas e contratadas firmam o presente termo em 02 (duas)
vias de igual forma e teor, para um único efeito legal e jurídico, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo firmadas.
Cerrito ....... de ................... de 2019.

Douglas Rodrigues da Silveira
Prefeito Municipal
Contratante

....................................................................
Contratada/Fornecedora

Testemunhas:
1.
_____________________________
CPF:
2.
_____________________________
CPF:
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