EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 032/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 29/04/2021
Horário: 14:00
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO
PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO - RS, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa
na Avenida Rio Branco, n.º 234, inscrito no CNPJ sob o n.º 89.030.639/0001-23, representado neste ato pela
PREFEITA MUNICIPAL, Sr. JULIANE PENSIN, TORNA PÚBLICO, que realizará licitação na modalidade
PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, modo de Disputa “ABERTO”, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos.
O procedimento licitatório obedecerá aos preceitos de direito público e, em especial, às disposições que
se aplica à modalidade pregão, Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006,
com as alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014, Decreto Federal 10.024 de 20/09/2019, Decreto
Municipal nº 04, de 22/01/2018 e no que couber, aplicando subsidiariamente, a Lei n.º 8.666 de 21/06/93 com suas
alterações, bem como as condições e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: www.bll.org.br, no dia
29/04/2021, às 14:00 horas, podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 13:00 horas, sendo
que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.
1. DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem por objeto: Aquisição de veículos de passeio zero km, destinado a atender as
atividades necessárias no cotidiano do município de Liberato Salzano/RS, conforme especificações
detalhadas no Termo de Referência (ANEXO I), deste Edital.
2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME
2.1. Poderão participar deste certame licitatório, todas as pessoas jurídicas interessadas do ramo de atividade
pertinente, ao objeto licitado.
2.1.1. A participação na licitação importa em total e irrestrito conhecimento e submissão às condições estatuídas
pelo edital e seus anexos.
2.2. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e
senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento,
regulamento e instruções para a sua correta utilização.
2.3. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: www.bll.org.br, ou
solicitadas por meio do seguinte endereço de e-mail: contato@bll.org.br.
2.4. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no
certame e de cumprir as regras do presente edital e seus anexos:
2.4.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
2.4.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão;
2.4.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo
ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
2.4.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e
2.4.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.
2.5. Não poderão participar deste certame direta ou indiretamente, os interessados que estejam enquadradas em
um ou mais dos itens a seguir:
a) Licitantes que estejam suspensos de participar de licitações e/ou impedidos de contratar com a
Administração, ou tenham sido declarados inidôneos por qualquer Órgão da Administração Pública, não tendo
sido ainda reabilitados e, caso participe do processo licitatório, estarão sujeitos às penalidades previstas no art.
97, Parágrafo Único, da Lei Federal n.º 8.666/93;
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b) Licitantes que estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução,
liquidação judicial ou extrajudicial;
c) Licitantes cujos objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto deste certame; e
d) Quaisquer interessados que se enquadre na vedações previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema, até
a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser
retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.
3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o
licitante às sanções legais:
3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do
edital, como condição de participação;
3.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte,
microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de
consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, como condição para aplicação do disposto do item 9 deste edital.
3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo
pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 2 (duas) horas.
4. DA PROPOSTA
4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida
no preâmbulo desse edital.
4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do Anexo III –
Modelo de Proposta, com a indicação completa do produto ofertado, marca, modelo, referências e demais dados
técnicos, bem como com a indicação dos valores unitários e totais dos itens, englobando a tributação, os custos
de entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.
4.2.1. As empresas deverão apresentar juntamente com suas propostas de preços catálogos dos veículos
ofertados, com suas respectivas fotos, fichas Técnicas, para análise das especificações junto ao termo de
referência.
4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão pela qual
os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo
de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.
5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, observando o
procedimento disposto no item 3 deste Edital:
5.1.1. Relativos à 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;
I. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
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.
5.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
5.1.3. Relativos à Justiça Trabalhista
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a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa (CNDT).
5.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Distribuidor do Foro da sede da Empresa, com
validade ou em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento.
5.1.5. Relativos à Qualificação Técnica e da Garantia
a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que a licitante executou ou forneceu serviços/produtos satisfatoriamente, em condições e características
semelhantes com o objeto desta licitação. Se o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado, este
deverá ser emitido preferencialmente em papel timbrado com firma reconhecida em cartório.
5.1.6. Todas os licitantes deverão apresentar, também, para fins de cadastro, declaração conjunta de
termos do edital (Anexo IV), onde o licitante DECLARA que:
a) aceita plenamente os termos deste Edital e assume inteira responsabilidade por todos os documentos que
apresentar, não havendo qualquer fato superveniente impeditivo de licitar;
b) o exame dos documentos deste Processo Licitatório, são suficientes para a adequada avaliação dos serviços
a executar, dos custos a considerar e da elaboração de proposta;
c) até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
d) atende a proibição contida no art. 7º, Inc. XXXIII, da Constituição da República, referente a trabalho noturno,
perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho para menores de dezesseis anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
e) que a empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos
termos do Inciso IV, do Artigo 87 da Lei nº 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento
superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade
jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira;
f) que não possui em seu quadro societário nenhum servidor público na ativa, nem empregados de Empresa
Pública ou de Sociedade de Economia Mista.
5.1.7. Para valerem-se das prerrogativas concedidas pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 as empresas
deverão apresentar, declaração, firmada por representante legal de que se enquadram como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte. (ANEXO II)
5.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
a) em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo:
b) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
c) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave
e senha.
6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e
senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante
toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 deste Edital.
6.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do
sistema eletrônico.
6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na
internet.
7. DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
7.2. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
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b) forem omissas em pontos essenciais;
c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
7.3. 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.
7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.
7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e
as seguintes regras:
7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.
7.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
7.6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será conforme especificado via sistema, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.
8. MODO DE DISPUTA
8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
observando as regras constantes no item 7.
8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.
8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.
8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela
equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante
justificativa.
8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da
sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos
atos realizados.
8.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas mínimas vinte e quatro horas após a comunicação
do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.bll.org.br.
9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para
as beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata o item 3.2.2 deste Edital;
9.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as
propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de
menor valor.
9.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema 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 beneficiária, 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 9.1.2 deste edital, a apresentação de nova
proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido
apresentada por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.
9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os critérios do art. 3º, §2º,
da Lei nº 8.666/1993.
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9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.
10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o
caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o MENOR PREÇO POR ITEM, para que seja obtida a melhor proposta.
10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da
aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo
pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital.
10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.
10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.
11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam o item 5, enviados nos termos do item 3.1, serão examinados
pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e
entidades emissores.
11.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 5.1.7
deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua
habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias
úteis, prazo que 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.
11.4. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para
habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
11.3. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor,
oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.
12. RECURSO
12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes poderão
manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, sob pena de
decadência do direito de recurso.
12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias consecutivos para
a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, sendo que
neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente.
12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará
o objeto e homologará o procedimento licitatório.
13.2. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente
instruído à autoridade superior e propor a homologação.
14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o contrato
ou ata de registro de preços, conforme o caso, no prazo estabelecido no edital.
14.2. Para a assinatura do contrato ou ata de registro de preços, no mesmo prazo do item 14.1, deverão ser
comprovadas as condições de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos
certificados digitalmente, originais ou cópias autenticadas no endereço Avenida Rio Branco, nº 234, Centro do
Município de Liberato Salzano/RS.
14.3. As certidões referidas nos itens 5.1.2 e 5.1.3, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas
como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração,
dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.
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14.4. O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja
requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
14.5. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato ou ata de registro de preços, outro
licitante será convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o
contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções.
14.6. A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação, no prazo do item
14.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação.
15. DA VIGÊNCIA
15.1. O prazo de vigência do Contrato, ata de registro de preços ou outro instrumento equivalente será conforme
previsto no Termo de Referência (ANEXO I), deste Edital.
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. As condições de pagamento serão conforme previstas no Termo de Referência (ANEXO I), deste Edital.
17. RECEBIMENTO DO OBJETO
17.1. As condições e estratégias de recebimento do objeto serão conforme previsto no Termo de Referência
(ANEXO I), deste Edital.
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com esta Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital, anexos e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito
à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
I - Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
II - Não entregar a documentação exigida no edital e anexos;
III - Apresentar documentação falsa;
IV - Causar o atraso na execução do objeto;
V - Não mantiver a proposta;
VI - Falhar na execução do contrato;
VII - Fraudar a execução do contrato;
VIII - Comportar-se de modo inidôneo;
IX - Declarar informações falsas; e
X - Cometer fraude fiscal.
18.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela
administração pública.
18.3. As sanções serão registradas no cadastro do licitante, quando for o caso.
18.4. As demais sanções previstas estão definidas no Termo de Referência (ANEXO I), deste Edital.
19. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
19.1. Não haverá qualquer reajuste do valor contratado durante o prazo estabelecido neste edital.
19.2. Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica
extraordinária e extracontratual), nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93.
19.3. Para efeitos de revisão de preços, a comprovação deverá ser feita por meio de solicitação por escrito, com
documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de
custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data
da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
20. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
20.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser
enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, via sistema,
por meio do seguinte endereço eletrônico: www.bll.org.br.
20.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas via sistema, por meio do
seguinte endereço eletrônico: www.bll.org.br.
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21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
21.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos do orçamento do Município
de Liberato Salzano – RS, conforme previsto no Termo de Referência (ANEXO I), deste Edital.
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. 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 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado.
22.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.
22.3. 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 8.666/1993).
22.3. Nos casos em que for omisso o presente Edital, será aplicado às disposições à modalidade pregão, conforme
leis, alterações posteriores e decretos citados no preâmbulo.
23. DOS ANEXOS
23.1 Integram este Edital os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Declaração para enquadramento na Lei Complementar 123/2006
Anexo III - Modelo de Proposta Comercial
Anexo IV - Modelo de Declaração Conjunta
Anexo V – Minuta do Contrato a ser firmado
24. DO FORO
24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina – RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação, com
expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
Liberato Salzano – RS, 6 de abril de 2021.

JULIANE PENSIN
PREFEITA MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se:
Rafael Augusto Scariot
Secretário Municipal de Administração

Este edital foi devidamente examinado e
aprovado por esta Assessoria Jurídica.
Em _____-_____-________
____________________
Assessor (a) jurídico (a)
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
Aquisição de veículos de passeio zero km, destinado a atender as atividades necessárias no cotidiano
do município de Liberato Salzano/RS.
2 – JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A presente aquisição justifica-se pela necessidade de aquisição de um dos veículos novos para serem
utilizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no fato de a mesma não possuir veículo e
necessitar, com frequência, percorrer as escolas do município para acompanhamento pedagógico dos
profissionais, bem como, a entrega de matérias didáticos e de expediente para manutenção das atividades
escolares.
Já o outro veículo visa atender a Rede de Atenção Básica e atender às demandas da Secretaria
Municipal da Saúde a fim de que possam possibilitar o acesso universal e continuo dos serviços da saúde de
qualidade e resolutivos, caracterizando assim a Atenção Básica como porta de entrada aberta e preferencial
da rede de atenção, acolhendo usuários de forma Universal e sem diferenças excludentes.
3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES / VALORES DE REFERENCIA
Item

Descrição

Unid.

Quant.

Preço Unit.
Máximo

Valor Total

1

Veículo zero km, hatch, ano/modelo não
inferior ao ano de compra com 4 portas
Com no mínimo os seguintes componentes:
Cor externa branca solida; motorização mínima
1.3 FLEX (álcool e gasolina); potência mínima
de 100 cv (G); transmissão manual; capacidade
mínima de 05 (cinco) passageiros; ar
condicionado;
direção
elétrica/hidráulica;
tanque de combustível de no mínimo 44L;
Protetor de Carter instalado; travas e vidros
elétricos, airbag; rádio AM/FM com entrada USB
e no mínimo 02 alto falantes instalados; chave
com acionamento de alarme, tapetes e demais
acessórios obrigatórios pelo Código de Transito
Brasileiro, em normas do COTRAN e
legislações vigentes. Fabricação nacional.
Garantia de fábrica mínima de 36 meses sem
limite de quilometragem a partir do recebimento
definitivo do veículo.

UN

2

63.980,00

127.960,00

Valor Total Máximo

R$ 127.960,00

3.1. Os itens licitados deveram ser entregues licenciados e emplacados.
3.2. As empresas deverão apresentar juntamente com suas propostas de preços catálogos dos veículos
ofertados, com suas respectivas fotos, fichas Técnicas, para análise das especificações junto ao termo de
referência.
3.3. É expressamente vedada a subcontratação de todo ou parte do objeto.
4 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
SMEC
SMS

Unidade
Secretaria M. de Educação e Cultura
Secretaria M. de Saúde

5 – ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO
5.1. Os veículos deverão ser entregues pela empresa vencedora, conforme a demanda, por meio de
Autorização de Fornecimento, no horário compreendido das 7h 30min às 11:30h e das 13h às 17h de segunda
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a sexta-feira, na sede da Prefeitura Municipal de Liberato Salzano, com endereço Av. Rio Branco, 234, centro
em Liberato Salzano/RS, devendo ser posicionados em local indicado, no prazo máximo de entrega em 30
(trinta) dias, ou em outro local previamente designado.
5.2. Se na entrega dos veículos for constatado pela Secretaria responsável, irregularidades, o responsável
entrará em contato com a empresa vencedora e se comprovado deverá substituir os mesmos sem custo
adicional ao Município, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
5.3. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos
do Edital e seu (s) anexo (s).
6 – DAS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES
6.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto licitado;
b) Atestar a(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s), após o aceite do objeto fornecido;
c) Proporcionar condições para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro das
normas do futuro contrato ou ata de registro de preços e legislações pertinentes;
d) Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no
fornecimento dos materiais no prazo de vigência do contrato ou ata de registro de preços;
e) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo, no edital e seus anexos;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;
g) Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e Fiscalização
nos moldes do art. 67 da Lei 8.666/93;
6.2. Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Fornecer os itens, objeto deste termo com eficiência, presteza e pontualidade, em conformidade com
solicitação e nos prazos estabelecidos neste instrumento, no Edital e Anexos;
b) Fornecer as notas fiscais/faturas, nos termos da lei;
c) Manter todas as condições de habilitação que ensejaram a sua contratação, durante toda a vigência
do contrato ou ata de registro de preços;
d) Permitir que o contratante realize a fiscalização e o gerenciamento do contrato e da ata de registro
de preços, em obediência às prescrições descritas no art. 67 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993;
e) Zelar pelo bom e fiel fornecimento dos materiais objeto deste instrumento;
f) Acatar as instruções e observações que emanem da fiscalização, desde que sejam exigências
estabelecidas neste instrumento, no edital e/ou legislação pertinente;
g) Apresentar o documento fiscal específico discriminando detalhadamente todos os itens do objeto
com indicação de preços unitário e total;
h) Recolher todos os tributos resultantes do fornecimento dos materiais objeto deste instrumento;
i) Não manter em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz
a partir de 14 (quatorze) anos, em atendimento ao estatuído no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
j) Responder pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do presente instrumento;
l) Garantir a qualidade e a legalidade dos itens fornecidos;
m) A responsabilidade pela qualidade dos itens executados ou fornecidos é da empresa contratada para
esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecução do objeto ajustado;
n) Fornecer o(s) veículo(s) zero-quilômetro, com duas chaves e com os manuais do proprietário, de
manutenção e de garantia;
o) Prestar serviço de assistência técnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de vigência da
garantia, o veículo que apresentar vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a contratante, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis;
p) Substituir, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias, o veículo que apresentar defeitos sistemáticos
de fabricação, devidamente comprovados pela frequência com que as ocorrências técnicas corretivas tenham
sido realiza das nas concessionárias do fabricante, durante a vigência da garantia;
q) Efetuar as trocas de peças somente por novas e originais ou de desempenho iguais ou superiores as
utilizadas na fabricação do veículo;
r) O prazo de garantia será contado a partir do recebimento definitivo do veículo pelo município, onde
deverá ser cumprida, mesmo após o término ou rescisão do contrato.
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7 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.1. Para fins de implementação de condição para participação neste instrumento, às pessoas jurídicas deverão
apresentar e comprovar:
a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que a licitante executou ou forneceu serviços/produtos satisfatoriamente, em condições e características
semelhantes com o objeto desta licitação. Se o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado, este
deverá ser emitido preferencialmente em papel timbrado com firma reconhecida em cartório.
8 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos do orçamento do Município
de Liberato Salzano - RS a seguir:
Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano
1.007.4490.52
0006
56/2021
1.007.4490.52
0020
57/2021
1.007.4490.52
0031
58/2021
1.007.4490.52
1003
59/2021
1.024.4490.52
0040
149/2021
1.024.4490.52
4505
150/2021
1.024.4490.52
4507
151/2021

Descrição
Aquisição de Veículos e Ônibus p/ SMEC
Aquisição de Veículos e Ônibus p/ SMEC
Aquisição de Veículos e Ônibus p/ SMEC
Aquisição de Veículos e Ônibus p/ SMEC
Aquisição de Equipamentos, Veículos e Ambulâncias
Aquisição de Equipamentos, Veículos e Ambulâncias
Aquisição de Equipamentos, Veículos e Ambulâncias

9 – DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias úteis a contar da aceitação definitiva dos itens e
mediante a apresentação de Nota Fiscal, observadas ainda as condições previstas no art. 5º da Lei Federal nº
8666/1993, aprovada pelo Servidor responsável pela fiscalização.
9.1.1. O pagamento poderá ser efetuado mediante cheque ou depósito bancário.
9.2. Nos valores, estão inclusas todas as despesas com salários e/ou honorários, administração, encargos
sociais e trabalhistas, taxas, impostos, fretes, transportes diversos e outras despesas de qualquer natureza
que se fazem necessárias à perfeita execução do objeto deste instrumento.
9.3. Caso seja constatada alguma irregularidade o contratante reterá o pagamento do objeto deste contrato até
que a contratada regularize a situação a que der causa, independentemente de prévia notificação ou aviso,
judicial ou extrajudicial.
9.4. O contratante, além de reter os valores a serem pagos à contratada quando esta não cumprir com os
encargos fiscais e trabalhistas, poderá também usar do direito de reembolso em caso de multas, penalidades,
indenizações ou qualquer outro ônus aplicado.
9.5. Será obrigatório constar no corpo de cada Nota Fiscal emitida, a identificação do presente Procedimento
Licitatório.
9.6. A Prefeitura de Liberato Salzano terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da nota
fiscal/fatura para aceitá-la ou rejeitá-la.
9.7. A nota fiscal/fatura não aprovada pela Prefeitura de Liberato Salzano será devolvida ao licitante vencedor
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo
estabelecido, a partir da data de sua reapresentação.
9.8. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Liberato Salzano em hipótese
alguma servirá de pretexto para que a empresa suspenda a entrega dos objetos.
9.9. No pagamento serão retidos todos os impostos e taxas permitidos por lei.
9.10. Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o ANEXO em
que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme Instrução Normativa SRF
n. 480, de 15 de dezembro de 2004, devidamente firmada por seu representante legal ou contador, em casos
de Prestação de Serviços.
10 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
10.1. O prazo de vigência do contrato será de até 31 de dezembro de 2021, após a assinatura contratual,
podendo ainda ser prorrogado, se ambas as partes concordarem, mediante requisição justificada e formaliza
pela Secretaria Municipal requisitante ou por razões de interesse público, respeitando o limite legal previsto
na Lei 8.666/93.
11 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
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11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar
a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
12 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12. Pela inexecução total ou parcial do contrato a ser firmado, o Município poderá, garantida prévia defesa,
além de rescindir, aplicar à Contratada as seguintes sanções:
I – Advertência;
II - Multa;
III - Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
IV- Declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida somente quando a Contratada ressarcir os prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
12.1. Será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido do contrato, quando a
Contratada:
a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à Fiscalização;
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros;
c) Desatender às determinações da Fiscalização;
d) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda
pelas multas aplicadas pelos Órgãos competentes em razão de infração cometida;
e) Não iniciar, sem justa causa, execução dos serviços contratados no prazo fixado, estando sua
proposta dentro do prazo de validade;
f) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços contratados;
g) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou máfé, venha a causar danos ao Município ou a terceiros, independente da sua obrigação em reparar os danos
causados.
12.2. Ficará sujeita, em qualquer dos casos, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da
requisição, por dia de atraso em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo
de 20 (vinte) dias.
12.3. As multas serão descontadas dos pagamentos e, quando for o caso, cobradas judicialmente.
12.4. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.
12.5. A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por
escrito pelo Município à Contratada, para, querendo, exercer direito de defesa.
13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
13.1. Dúvidas com relação ao Termo de Referência entrar em contato com Graziane Cenci – Secretária
Municipal de Saúde, pelo telefone (55) 3755-1251, e-mail: grazicenci@hotmail.com
Liberato Salzano - RS, 06/04/2021.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

APROVAÇÃO

Graziane Cenci
Secretária Municipal de Saúde

Juliane Pensin
Prefeita Municipal

APROVAÇÃO: Aprovo o presente Termo de Referência, por constatar que sua confecção observou princípios
que norteiam a Administração Pública. Constam plenamente justificadas a necessidade da contratação, a
delimitação de seu objeto, os aspectos técnicos fundamentais do objeto a ser contratado, obrigações das partes
envolvidas, bem como estimativa de custos da contratação.
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ANEXO II
"PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA"

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
“DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE”

A

Empresa

_____________________________________,

________________________,

por

intermédio

de

seu

inscrita

no

representante

CNPJ
legal

n°.
o(a)

Sr(a)_______________________________________, portador(a) do RG nº. __________________ e do CPF
nº. __________________, DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e no Edital do
Pregão Eletrônico nº 12/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser
_________________ (Microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da legislação vigente, não
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06.

Cidade, ______ de ______________ de 20xx.

__________________________
(Assinatura do Responsável)

Obs.: A falsidade da declaração prestada nos moldes do item acima, objetivando os benefícios da Lei
Complementar nº 123/2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa consistente na aplicação de multa, no
importe de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta apresentada, bem como na declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos.
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ANEXO III
MODELO DE DIRETRIZES DA PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente licitação:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 032/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/2021
1-IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
Razão Social da empresa:
CNPJ:
Endereço e Telefone:
Representante e cargo:
Carteira de Identidade e CPF:
Agência e Nº da Conta Bancária:
2. PREÇO:
Os preços serão os registrados no Sistema Eletrônico de Licitações. Onde deverão ser cotados, marca, preço
unitário e total por item, de acordo com as especificações do Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
3. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
4. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:
Será entregue o objeto desta licitação de acordo com o especificado no Termo de Referência (Anexo I) do
Edital.
5. CONDIÇÕES GERAIS:
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório e seus anexos que regem a presente
licitação.

Obs: a interposição de recurso suspende o prazo de validade da proposta até decisão.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes
e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
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ANEXO IV
"PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA"
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

A Empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº _________________, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. _________________ portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________
e do CPF nº _______________, residente e domiciliado na ________________, na cidade de
_______________, para os fins do Pregão Eletrônico nº 12/2021, DECLARA sob as penas da Lei, que a
empresa:
a) aceita plenamente os termos deste Edital e assume inteira responsabilidade por todos os documentos
que apresentar, não havendo qualquer fato superveniente impeditivo de licitar;
b) o exame dos documentos deste Processo Licitatório, são suficientes para a adequada avaliação dos
serviços a executar, dos custos a considerar e da elaboração de proposta;
c) até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
d) atende a proibição contida no art. 7º, Inc. XXXIII, da Constituição da República, referente a trabalho
noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho para menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
e) que a empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública,
nos termos do Inciso IV, do Artigo 87 da Lei nº 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento
superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade
jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira;
f) que não possui em seu quadro societário nenhum servidor público na ativa, nem empregados de
Empresa Pública ou de Sociedade de Economia Mista.

Local, _____ de ____________ de 20xx.

__________________________
Assinatura e Carimbo da Empresa
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
___/20xx, QUE ENTRE SI CELEBRAM:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021
CONTRATANTE
O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 89.030.639/0001-23, com sede na Avenida Rio Branco, nº 234, Centro do
Município de Liberato Salzano/RS, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal, Sra. Juliane Pensin,
brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 2068806328, inscrito no CPF sob o nº 727.181.290-34,
residente e domiciliado neste Município, para tal denominado de CONTRATANTE.
CONTRATADA
NomeContratado, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ CNPJContratado, com sede na
EnderecoContratado do Município de CidadeContratado/EstadoContratado, neste ato representada por
_______________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), Carteira de Identidade nº ______________,
expedida pela _______ e CPF ________________, residente e domiciliado à _______________, ___________
em _____________, CEP _____________, doravante denominada CONTRATADA.
RESOLVEM, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório n.º 32/2021, e ainda em conformidade com
o instrumento convocatório de licitação expresso pelo Pregão Eletrônico nº 12/2021, que teve assegurada
publicidade na forma da lei, celebrar o objeto deste contrato, observado o disposto nas Leis n.º 8.666 de
21/06/1993 e suas alterações, na lei n.º 10.520/2002, bem como pelo Decreto Federal 10.024 de 20/09/2019,
em conformidade com as especificações constantes no Edital, seus anexos, termos da proposta, mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de veículos de passeio zero km, destinado a atender as
atividades necessárias no cotidiano do município de Liberato Salzano/RS, conforme edital, nos quantitativos
abaixo discriminados:
ITEM

PRODUTO

UN.

QUANT.

MARCA

VALOR UNIT.

TOTAL

VALOR TOTAL
R$

1.2. É expressamente vedada a subcontratação de todo ou parte do objeto contratual.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
2.1. Pelo (s) produto (s) ora adquirido (s) o contratante pagará à contratada o valor total de R$ *** (*******), sendo
que o valor será pago em moeda corrente, por meio de ordem bancária ou crédito em conta corrente, após a
apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura do (s) produto (s) ora adquirido (s), devidamente atestada pelo
responsável, mediante o correto fornecimento do objeto descrito neste contrato;
2.2. O contratante, além de reter os valores a serem pagos à contratada quando esta não cumprir com os
encargos fiscais e trabalhistas, poderá também usar do direito de reembolso em caso de multas, penalidades,
indenizações ou qualquer outro ônus aplicado;
2.3. Nos valores estipulados nesta cláusula estão cotadas todas as despesas com salários e/ou honorários,
administração, encargos sociais e trabalhistas, taxas, impostos, fretes, transportes diversos e outras despesas
de qualquer natureza que se fazem necessárias à perfeita execução do objeto deste contrato;
2.4. Caso seja constatada alguma irregularidade o contratante reterá o pagamento do objeto deste contrato até
que a contratada regularize a situação a que der causa, independentemente de prévia notificação ou aviso,
judicial ou extrajudicial.
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2.5. Será obrigatório constar no corpo de cada Nota Fiscal emitida, a identificação do presente Procedimento
Licitatório e os dados bancários para pagamento.
2.6. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de
Referência (Anexo I) do processo licitatório acima mencionado.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. A despesa decorrente do objeto deste contrato correrá por conta dos recursos consignados no Orçamento
Vigente, dotação orçamentária:
Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano
1.007.4490.52
0006
56/2021
1.007.4490.52
0020
57/2021
1.007.4490.52
0031
58/2021
1.007.4490.52
1003
59/2021
1.024.4490.52
0040
149/2021
1.024.4490.52
4505
150/2021
1.024.4490.52
4507
151/2021

Descrição
Aquisição de Veículos e Ônibus p/ SMEC
Aquisição de Veículos e Ônibus p/ SMEC
Aquisição de Veículos e Ônibus p/ SMEC
Aquisição de Veículos e Ônibus p/ SMEC
Aquisição de Equipamentos, Veículos e Ambulâncias
Aquisição de Equipamentos, Veículos e Ambulâncias
Aquisição de Equipamentos, Veículos e Ambulâncias

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ENTREGA
4.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência (Anexo I)
do processo licitatório acima mencionado.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência
(Anexo I) do processo licitatório acima mencionado.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
6.1. Não haverá qualquer reajuste do valor contratado durante o prazo estabelecido.
6.2. Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, conforme previsto no edital do processo
licitatório acima mencionado.
CLÁUSULA SETIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. As sanções referentes à execução deste contrato são aquelas previstas no Termo de Referência (Anexo I)
do processo licitatório acima mencionado.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1 A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/1993.
8.2. Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito e, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, sem que à contratada caiba direito a indenização de qualquer espécie quando a mesma não
cumprir, total ou parcialmente, com as obrigações estipuladas neste instrumento, no edital, seus anexos.
8.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo
que, depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias uteis para se manifestar
e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, motivadamente, providencias
acauteladoras.
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
9.1. O prazo de vigência do contrato será de até 31 de dezembro de 2021, após a assinatura contratual, podendo
ainda ser prorrogado, se ambas as partes concordarem, mediante requisição justificada e formaliza pela
Secretaria Municipal requisitante ou por razões de interesse público, respeitando o limite legal previsto na Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE,
na forma estabelecida no edital e Termo de Referência (Anexo I) do processo licitatório acima mencionado.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de Constantina - RS.
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para
um só efeito, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 (duas) testemunhas adiante nomeadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes contratantes a cumprirem e fazer cumprir
o presente contrato, tão inteiro e fielmente como nele se contém, em suas cláusulas e condições por si e seus
sucessores, dando-o sempre por firme, bom e valioso, em juízo ou fora dele.
Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos _ dias do mês de _ do ano
de 20__.

MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO
Juliane Pensin - Prefeita Municipal
Contratante

NomeContratado
xxxxxxxxxxxxx
Contratada

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
Fiscal de Contrato

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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