
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

  
Munic íp io  de  I t aqui
Edi ta l  de  Pregão  Presencia l  n º  034/2011
Tipo  de  ju lgamento :  menor  preço  por  i t em

Edital de pregão para licitar a aquisição de Veículos

O MUNICÍPIO DE ITAQUI, no uso de suas atribuições legais torna público que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 034/2011,  do tipo menor preço por item que será 
regida pela lei  nº  10.520/2002,  Decreto Municipal  nº 4728/2005,  aplicando-se subsidiariamente  a Lei  nº 
8.666/93, consonante condições e especificações estabelecidas no presente Edital e, para conhecimento dos 
interessados que às 9 horas do dia 30  de Dezembro de 2011, na sala do Setor de Licitações  desta Prefeitura a 
Pregoeira oficial do Município estará recebendo propostas para a aquisição de veículos.

Poderão  participar  empresas  do  ramo  pertinente  ao  objeto  ora  licitada,  cadastradas  ou  não  no 
Município de Itaqui ou outro, que apresentarem toda a documentação exigida.

Credenciamento: 8:30 as 8:59
Sessão de Lances: 9 horas
1. DO OBJETO: 

Constitui  objeto  da  presente  licitação  a  aquisição  de  2  (dois)  veículos,  zero  quilômetro, 
fabricação/modelo 2011, conforme especificações abaixo:

Item Descrição Quant Valor Referência
01  Caminhão  4X2 novo,  zero   km,  ano  2011,  modelo  2012,  motor 

diesel  turbo  de  06  cilindros  de  no  máximo  220CV,  turbinado  e 
intercooler, injeção eletrônica, transmissão de 06 marchas à frente e 
01 á  ré, eixo traseiro motriz com redução de dupla velocidade,  freio 
de  duplo  serviço  a  ar  e  tambor  nas  rodas  dianteiras  e  traseiras, 
embreagem  com  servo  atuador,  direção  hidráulica  com  controle 
automático de velocidade, banco do motorista com suspensão a ar, 
peso  bruto  total(PBT)  homologado  de  no  mínimo  16.000kg,  com 
tacógrafo  eletrônico e demais  equipamentos  exigidos por  lei,  com 
pneu de step. Equipado com caçamba basculante de 6m³. 

01 R$  193.000,00  (  Cento  e 
noventa e três mil reais).

02  Caminhão 6X2 novo, zero km, ano 2011, modelo 2012, motor diesel 
turbo aftercooler  de 06 cilindros em linha,  de no mínimo 245CV, 
injeção eletrônica e transmissão de 06 marchas à frente e 01 à ré, 
sistema elétrico de 24 volts, embreagem de acionamento hidráulico, 
com servo  atuador,  3º  eixo  original  de  fábrica,  redução  de  dupla 
velocidade, direção hidráulica, freio de serviço duplo circuíto a ar, 
freio de estacionamento a ar, peso bruto total(PBT)homologado de 
no mínimo 23.000kg, Controle automático de velocidade, banco do 
motorista  com suspensão  a  ar,  com tacográfo  eletrônico  e demais 
equipamentos  exigidos  por  lei,  com pneu  de  step.  Equipado  com 
caçamba basculante de 12m³.

01 R$ 238.916,66 ( Duzentos 
e  trinta  e  oito  mil 
novecentos  e  dezesseis 
reais  e  sessenta  e  seis 
centavos).
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Somente  Serão  aceitas  propostas   de  empresas  autorizadas  pelo  fabricante  ,sob  pena   de 
desclassificação, de conformidade com documentos comprobatorios e que forneçam assistencia tecnica 
dentro dos padrões do fabricante 

1.1. Os veículos deverão ser entregues, sem custo adicional, na Prefeitura Municipal de Itaqui, Rua 
Bento Gonçalves, nº 335, Itaqui/RS, no horário das 8 horas as 12 horas de segunda à sexta-feira;

             1.2. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura 
do contrato;

             1.3. Os veículos  serão inspecionados no ato da entrega para  verificação dos  equipamentos  de 
segurança, bem como suas condições gerais

1.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

1.5. Prazo de Garantia Minimo de 1 (um) ano

1.6. A licitante vencedora deverá entregar a maquina acompanhada  de seus manuais de operação e 
manutenção, e manual ou  catalago de reposição  editado pelo fabricante podendo ser original ou 
copia  reprografica.Os documentos deverão estar em língua portuguesa ou traduzida para este idioma

1.7. A empresa licitante deverá  possuir assisténcia técnia no Estado do Rio Grande do Sul

2 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

2.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à pregoeira, 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
2.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade.
2.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 2.1 deverá ser apresentada fora dos 
envelopes.
2.3. 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;
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 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. 
Observação 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.
Observação 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.

2.4. 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.
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2.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 e 7.2, deste edital,  deverão apresentar, fora dos 
envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte.

3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto 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 ITAQUI
EDITAL DE PREGÃO N.º 034/2011
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE)
-----------------------------------------------------------------
AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE PREGÃO N.º 034/2011
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE)

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, a pregoeira, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e 
02 - DOCUMENTAÇÃO.

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação 
de nenhuma licitante retardatária.

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:
a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem 
como para a prática dos demais atos do certame;
b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

5 - PROPOSTA DE PREÇO:

5.1. A proposta financeira deverá ser apresentada no local, dia e hora determinada no preâmbulo deste Edital, 
em envelope individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo na sua parte externa:

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE PREGÃO N.º 034/2011
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE)

5.2. A proposta financeira deverá ser apresentada em observância às seguintes exigências:

5.2.1. Ser apresentada em 01 (uma) via sem emendas, rasuras grotescas ou entrelinhas, se possível em papel 
timbrado do proponente e redigida com clareza em língua portuguesa, datilografada ou impressa, salvo quanto 
a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, 
pelo proponente ou seu representante legal.

“Itaqui, minha paixão. O portal do Rio Grande”. 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

5.2.2. Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-
mail),  este  último  se  houver,  para  contato,  bem como:  nome,  estado  civil,  profissão,  CPF,  Carteira  de 
Identidade, domicílio e cargo na empresa.  do representante legal da empresa 

5.2.3. Conter  prazo  de  validade  não  inferior  a  60  (sessenta)  dias  corridos,  a  contar  da  data  de  sua 
apresentação.

5.2.4. A proposta financeira deverá:
 
5.2.4.1. ser apresentada com cotação de preços, observado o objeto definido neste Edital e seus anexos, em 
moeda  corrente nacional  (R$),  expressos em algarismos  e por extenso,  somente  com dois dígitos após a 
virgula em caso de centavos, para a data de apresentação da Proposta; 
5.2.4.2. conter preço total do objeto  acompanhado de sua expressão por extenso, bem como o tempo de 
garantia

5.2.4.3. declarar expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, lucro 
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos 

5.2.4.4. quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse 
ou qualquer título, devendo o veículo respectivo ser fornecido ao Município sem ônus adicionais; 

5.2.4.5. conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado; 

5.2.4.6. declaração expressa de que atende a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, no 
tocante ao fornecimento do veículo e no prazo estipulado neste Edital.

5.3. A  apresentação  da  proposta  implicará  na  plena  aceitação,  por  parte  do  proponente,  das  condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

5.4.  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 
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.

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 do autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora.

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação 
da ordem de oferta dos lances.

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 60 segundos para apresentar nova proposta.
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6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

 
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  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. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

6.14. 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.

6.14.1. 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.

6.15. 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 60 (sessenta) segundos, 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 a apresentação de nova 
proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.

6.16. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 
6.15 deste edital,  será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de 
menor valor.

6.17.  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.
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6.18.  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.Os  documentos  de  habilitação  deverão  ser  entregues  em  envelope  individual,  devidamente 
fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado abaixo: 

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE PREGÃO N.º 034/2011
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE)

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) 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.

7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições 
Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da 
União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional),  Estadual e Municipal,  sendo a última do 
domicílio ou sede da licitante;
c) prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social  (CND/INSS),  demonstrando  situação  regular  no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;
d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

7.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, no qual se relacione o material fornecido, bem como, se foram cumpridos os prazos 
estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado deverá ser fornecido pelas entidades, em papel timbrado, 
assinados e datados de no máximo 90 (noventa) dias antes da abertura da licitação.

7.1.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento;

b)Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e numeração das 

folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa.
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7.2  A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5, 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 
dois dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.

7.2.1 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.

7.2.2  O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
cooperativa, d  a apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.  
7.2.3 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, 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.
8 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

8.1.  Até 2(dois)dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Edital, sendo 
este prazo preclusivo. 

8.1.1. A impugnação deverá ser  encaminhada  via Correio ou por e-mail através do endereço informado no 
item 14.8 

8.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.
9 - DA ADJUDICAÇÃO:
9.1.  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.

9.2. 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.

9.3. 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.

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3.  O recurso deverá ser apresentado  no protocolo da Prefeitura Municipal de Itaqui dentro do 
prazo previsto no item  9.1  e dentro do horário de expediente ( das 7:00 ás 13:00 horas).
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11 -  DO PAGAMENTO:

11.1.  O pagamento será de acordo com o cronograma de execução fisico financeiro liberado pela  Caixa 
Economica Federal e disponibilidade pelo Ministerio da Agricultura

11.2 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento.

12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão  à conta da seguinte dotação 

orçamentária:
 

Órgão 5:  Secretaria Municipal de Obras Viação e Transportes
Unidade 03: Departamento de Obras e Conservaçao
Projeto Atividade: 1178 – Prodesa Patrulha Mec\anizada
Elemento: 3.4.4.9.0.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Recurso: 1809 Prodesa Contrato 0337172

             Dotação 2443          
 

             

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 1 ano 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 2 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 2(dois) 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 2 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 2 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 2 
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  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 subsequente ao ora fixado.
14.2  Para  agilização  dos  trabalhos,  solicita-se  que  as  licitantes  façam  constar  na  documentação  o  seu 
endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
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14.3 Todos  os  documentos  exigidos  no  presente  instrumento  convocatório  poderão  ser  apresentados  em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada  ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 
Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade 
de seus dados pela Administração.
14.4 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.
14.5 Após a apresentação da proposta,  não caberá desistência,  salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro.

14.6 Fazem parte integrante deste edital  os seguintes anexos:  I – Minuta de Contrato;  II-  Declaração de 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; III – Declaração de idoneidade; 
IV – Modelo de Declaração para Micro e Pequenas empresas.

14.7. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e 

seus anexos deverá ser encaminhados ao Secretário Municipal da Administração ou ao Setor de Licitações, 

por escrito, até 2 (dois) dias úteis, conforme determina o item 8 do to convocatório antes do prazo estipulado 

para início do certame, na Secretaria Municipal da Administração ou por meio do Fax: (055) – 3433-2323 

RAMAL  215 E 216, ou através do endereço eletrônico: mariane@itaqui.rs.gov.br

Itaqui, 14 de Dezembro de 2011.

Este edital se encontra examinado e aprovado por 
esta Assessoria Jurídica.

Em ___-___-______.

________________________

Assessor(a) Jurídico(a)       

Gil Marque Filho     
Prefeito Municipal   
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ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO
                                                                                              

            CONTRATO N° ______/2011

Termo de contrato que entre si fazem o Município de Itaqui e a empresa 
....................., tendo como objeto a aquisição de veículos.

Pelo presente instrumento particular  de CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEICULOS que 
fazem de um lado o  MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento Gonçalves, nº. 335, 
denominado neste ato como CONTRATANTE representado pelo Sr. Prefeito Municipal  ,Gil  Marques Filho
brasileiro, maior, residente e domiciliada nesta cidade, inscrita no C.P.F. sob nº 132.750.620-34 e portador da 
Carteira de Identidade nº 9003198786,  e domiciliado nesta cidade e, do outro lado                         inscrita no  
CNPJ sob o nº.          , com sede em       a Rua               ,  neste ato representada por seu       ,doravante  
denominada  CONTRATADO, tendo  em  vista  o   Processo  Administrativo  nº.  100994/2011,  a  Lei  nº 
10.520/2002, o Decreto Municipal nº 4728/2005 e a Lei nº 8.666/93, perante as testemunhas nomeadas e 
firmadas, os quais firmam o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: DO OBJETO
 

Constitui  objeto  da  presente  licitação  a  aquisição  de  --------  veículos,  zero  quilômetro, 
fabricação/modelo 2011, conforme especificações abaixo:

Item Descrição Quant Valor 
01  Caminhão  4X2 novo,  zero   km,  ano  2011,  modelo  2012,  motor 

diesel  turbo  de  06  cilindros  de  no  máximo  220CV,  turbinado  e 
intercooler, injeção eletrônica, transmissão de 06 marchas à frente e 
01 á  ré, eixo traseiro motriz com redução de dupla velocidade,  freio 
de  duplo  serviço  a  ar  e  tambor  nas  rodas  dianteiras  e  traseiras, 
embreagem  com  servo  atuador,  direção  hidráulica  com  controle 
automático de velocidade, banco do motorista com suspensão a ar, 
peso  bruto  total(PBT)  homologado  de  no  mínimo  16.000kg,  com 
tacógrafo  eletrônico e demais  equipamentos  exigidos por  lei,  com 
pneu de step. Equipado com caçamba basculante de 6m³. 

01

02  Caminhão 6X2 novo, zero km, ano 2011, modelo 2012, motor diesel 
turbo aftercooler  de 06 cilindros em linha,  de no mínimo 245CV, 
injeção eletrônica e transmissão de 06 marchas à frente e 01 à ré, 
sistema elétrico de 24 volts, embreagem de acionamento hidráulico, 
com servo  atuador,  3º  eixo  original  de  fábrica,  redução  de  dupla 
velocidade, direção hidráulica, freio de serviço duplo circuíto a ar, 
freio de estacionamento a ar, peso bruto total(PBT)homologado de 
no mínimo 23.000kg, Controle automático de velocidade, banco do 
motorista  com suspensão  a  ar,  com tacográfo  eletrônico  e demais 
equipamentos  exigidos  por  lei,  com pneu  de  step.  Equipado  com 
caçamba basculante de 12m³.

01

Paragrafo Único  Somente  serão aceitas propostas de  empresas  autorizadas pelo fabricante  ,sob pena de 
desclassificação,  de  conformidade  com documentos   comprobatorios  e  que  forneçam assistencia  tecnica 
dentro dos  padrões do fabricante
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Cláusula Segunda: DO RECEBIMENTO:
2.1. Os veículos deverão ser entregues, sem custo adicional, na Prefeitura Municipal de Itaqui, Rua Bento 
Gonçalves, nº 335, Itaqui/RS, no horário das 8 horas as 12 horas de segunda à sexta-feira;

2.2. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar  do pedido de entrega 
da Prefeitura Municipal de Itaqui condicionados e disponibilidade do recurso da Caixa Economica Federtal 

2.3. Os  veículos  serão  inspecionados  no  ato  da  entrega  para  verificação  dos  equipamentos  de 
segurança, bem como suas condições gerais.

2.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

2.5. A licitante vencedora deverá entregar a maquina acompanhada  de seus manuais de operação e 
manutenção, e maual ou  catalago de peças de reposição  editado pelo fabricante podendo ser 
original ou copia  reprografica.Os documentos deverão estar em língua portuguesa ou traduzida 
para este idioma

Cláusula Terceira: DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento de que trata o presente 

contrato, a importância de R$.................

Cláusula Quarta: DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado  de acordo com o  cronograma de execução liberado pela Caixa 

Economica Federal.
Parágrafo  Primeiro.   A  nota  fiscal/fatura  emitida  pelo  fornecedor  deverá  conter,  em  local  de  fácil 
visualização,  a indicação do número do processo e o número do pregão,  a fim de acelerar  o  trâmite  de 
recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
Parágrafo Segundo O valor referente ao ISSQN será retido no ato do empenho, exceto quando se tratar de 
empresas optantes pelo Simples.

Cláusula Sexta: DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

 Órgão 5:  Secretaria Municipal de Obras Viação e Transportes
Unidade 03: Departamento de Obras e Conservaçao
Projeto Atividade: 1178 – Prodesa Patrulha Mec\anizada
Elemento: 3.4.4.9.0.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Recurso: 1809 Prodesa Contrato 0337172

             Dotação 2443
Cláusula Sétima: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

A  CONTRATADA  sujeita-se  às  seguintes  penalidades  previstas  no  item  13  do  ato 
convocatório.

Cláusula Oitava: DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do 
art. 78, da Lei n° 8.666/93;

b) amigavelmente,  por acordo entre as partes,  reduzido a termo no processo de licitação, 
desde que conveniente para o CONTRATANTE;

c) judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão de que trata a alínea ‘a’ desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem 
prejuízo das sanções previstas neste contrato:

a) execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das 
multas e indenizações a ele devidos;
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b) retenção dos créditos do contrato, se existentes,  até o limite dos prejuízos causados ao 
CONTRATANTE.

Cláusula Nona: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE no caso de inexecução total 

ou parcial do contrato que venham a ensejar a sua rescisão, conforme art. 77, da Lei n° 8.666/93.
Cláusula Décima: 

Cláusula Décima : DA GARANTIA DO MATERIAL
Paragrafo Primeiro   O objeto do presente contrato tem garantia  minima de 01(um) ano quanto a vícios 
ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.

Paragrafo segundo  Os serviços de garantia  e assistencia tecnica para as maquinas deverão ser prestados 
obrigatoriamente por  empresa autorizada pelo fabricante com sede no estado do Rio Grande do Sul não 
podendo repassar  ou tercerizar ..comprovação através de copia da Carteira de Trabalho  e Carteira  do CREA 
que em seu quadro tecnico possui ao menos  engenheiro mecanico  com a devida licença do CREA atualizada 
e vinculo empegaticio cópia autenticada da  Carteira  Profissional)com a proponente a mais de 180 dias
Paragrafo Terceiro  Comprovaçaõ atraves de certificado oficial  do fabricante (papel timbrado, profissionais 
de assistencia tecnica que possuam curso de qualificação  e capacitação ministrada pelo mesmo)

Paragrafo Quarto A licitante que não for fabricante  da maquina  deverá comprovar que e representante 
autorizada atraves de carta de exclusividade expedida pelo fabricante(papel Timbrado)   

Cláusula Décima Primeira: DA VINCULAÇÃO
O  presente  contrato  está  vinculado  ao   Pregão  Presencial  nº  034/2011,  à  proposta  do 

vencedor,  a Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4728/2005, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 
8.666/93

Cláusula Décima Terceira: DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Itaqui para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais, abaixo firmadas.

Itaqui, ____ de ________ de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho

Prefeito 
                                                       

________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS  _____________________    _________________________
                                CPF                                        CPF                                       
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Anexo II

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

Local e Data

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
A/C Comissão Permanente de Licitações
Referência: Pregão Presencial nº034/2011

Prezados (as) Senhores (as)

Declaro para os devidos fins e especialmente para a PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2011, que 
a  proponente  .................................................................  (nome  completo),  inscrito  no  CPF/MF  sob 
n.º .............................................., com sede na cidade de ......................................, Estado ................................, 
à Rua/Av. .............................................................................................  (endereço completo),  não mantém em 
seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em 
serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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Anexo III

Declaração de Idoneidade

(Empresa),  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  _______________________,  estabelecida  na  Rua 
____________________________, nº_____, na cidade de _________________, por intermédio de seu titular 
e responsável legal pela empresa, declara que sua empresa não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do artigo 87 da lei 8.66/93 e alterações 
posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida Lei. Declaro 
também, que comunicarei qualquer fato superveniente e entrega dos documentos de habilitação, de acordo 
com as exigências do Edital de Pregão Presencial nº 034/2011 da Prefeitura Municipal de Itaqui/RS.

Local, data

Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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Anexo IV

Modelo de Declaração para Micro e Pequenas Empresas

DECLARAÇÃO

A empresa  (razão  social  do  licitante),  CNPJ  nº,  sediada  na  Rua  ______________,  nº  _____ 
(bairro/cidade), por intermédio de seu representante legal,  DECLARA expressamente, sob as penalidades 
cabíveis que:

a) Encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei Complementar nº 
123/2006;

b) Não encontra-se enquadrada em nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar 123/2006;

c) Tem conhecimento dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade 
de declarar posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao artigo 32 parágrafo 2º da Lei nº 
8.666/93.

Por expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e Data.

Nome e assinatura do representante legal da proponente. 
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