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E D I T A L  D E  P R E G Ã O  E L E T R Ô N I C O  N. º  2 2/ 2 0 2 1 

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 106/2021 

Tipo de julgamento: Menor Preço por Item 

Modo de disputa: aberto 

 

São Martinho da Serra, 13 de setembro de 2021. 

ROBSON FLORES DA TRINDADE, Prefeito do Município de SÃO MARTINHO DA 

SERRA, Estado do RIO GRANDE DO SUL, conforme suas atribuições e em conformidade 

com a Lei nº 8.666/93, torna público, para conhecimento dos interessados, através do 

pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 2963/2021, realizará licitação para  

a aquisição de 01 (um) veículo tipo passeio, zero km, 05 lugares, ano/modelo 2021/2021 na 

cor branca, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 

17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93.  

1- LOCAL, DATA E HORA 

 

1.1 A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: 

www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 30 de setembro de 2021 às 9h, podendo 

as propostas e os documentos serem enviados até às 8h, sendo que todas as referências de 

tempo observam o horário de Brasília. 

 

1.2 – OBJETO 

1.2.1 Constituem objeto desta licitação a aquisição de 01 (um) veículo tipo passeio, zero km, 

05 lugares, ano/modelo 2021/2021 na cor branca, através de recurso de EMENDA 

PARLAMENTAR – Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Unidade 

Básica de Saúde  - Proposta nº 11988.520000/1200-03, conforme especificado no Anexo I 

deste Edital. 
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2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

2.1. 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. 

2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema 

eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

2.3.1. 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; 

2.3.2. 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; 

2.3.3. 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; 

2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 

eletrônica; e 

2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 

próprio. 

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. 
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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; 

3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a 

ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 24 horas 

4. 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, com a indicação 

completa do produto ofertado, incluindo 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. 

4.3. 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. 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: 

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. 
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d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

e) 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); 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

g) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

h) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

i) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

j) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em 

prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento; 

k) Declaração firmado por representante legal da empresa, de que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao 

disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, conforme em anexo II, ou 

equivalente. 

l) Declaração de Idoneidade conforme anexo III 

m) Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

n) declaração, firmada por contador ou técnico contábil com nº de CRC, de que se 

enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa e não está 

excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei complementar n.º 

123/2006 (nos termos do modelo – anexo IV), e/ou;  

2) certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante, (conforme 

Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do  Departamento Nacional de Registro 
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do  Comércio - DNRC). A referida certidão deverá ter sido expedida em no máximo 03 (três) 

meses anteriores à data determinada para a entrega dos envelopes 

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. 

7. 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; 

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. 
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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: 

7.5.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor 

consignado no registro. 

7.5.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

7.5.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 

7.5.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 30,00 (trinta 

reais), 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. 
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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 vinte e quatro 

horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br e www.saomartinhodaserra.rs.gov.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 5.1.n) 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 apresentado 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. 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

8 
 

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 melhor preço, para que seja obtida 

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. 

10.5.Encerrada a negociação, a licitante deverá encaminhar proposta ajustada ao lance 

bem como em anexo a proposta, catálogo técnico ou semelhante do produto ofertado, no 

prazo máximo de 24 horas para o e-mail licitacaosaomartinhodaserra@hotmail.com. 

10.6. Na proposta de preço final, reajustada conforme os lances, deverá constar 

obrigatoriamente, os dados da empresa (endereço, telefone, e-mail, conta corrente, data, 

validade da proposta) bem como os dados do representante legal. 

11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1, 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.n) deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de 
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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. 

11.3. 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. 

11.4. 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. 
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14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

14.1. Após a homologação, o adjudicatário o fornecedor será convocado de forma imediata 

para assinatura do contrato ou a ata de registro de preços, se houver. 

14.2 Para a assinatura do contrato, deverão ser comprovadas as condições de 

habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos originais 

ou cópias autenticadas.  

14.3. As certidões e documentos referidos no item 5.1, 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. 

14.4. 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. 

14.5. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, 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. 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-APS 

PROJ/ATIV – 1.030 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E BENS 

PERMANENTES 

Dotação orçamentária: 278    4.4.90.52.00.00.00.00.0040-Equipamentos e material 

Permanente 

Unidade 03-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-RECURSO FEDERAL 

PROJ/ATIV – 1.058 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS-E.M. PAILO PAIM 
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Dotação orçamentária: 574   4.4.90.52.00.00.00.00.4505-Equipamentos e material 

Permanente 

O recurso a ser utilizado é proveniente da EMENDA PARLAMENTAR – Aquisição 

de Equipamento e Material Permanente para a Unidade Básica de Saúde  Proposta Nº 

11988.520000/1200-03. 

16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1. Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá informar a 

Secretaria de Saúde o banco, nº da agência e o nº da conta bancária na qual será realizado o 

depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da licitante vencedora 

pessoa jurídica. 

16.2. O pagamento será efetuado através de depósito bancário ou transferência eletrônica em 

nome do (a) CONTRATADO (A), em parcela única, 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, 

mediante apresentação da Nota fiscal devidamente assinada pelo Agente Público 

competente. 

16.3. O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal de Fatura, 

constando a identificação do presente Processo Licitatório (Pregão Eletrônico Nº 22/2021) 

e o número do respectivo contrato se houver, e nota de empenho. 

16.4. No pagamento serão retidos do valor da contratação, todas as retenções 

previdenciárias, impostos e taxas permitidos por lei. 

16.5 O pagamento efetuado não isentará a contratada das responsabilidades decorrentes do 

fornecimento do objeto. 

17. RECEBIMENTO DO OBJETO 

17.1. O prazo de entrega  do objeto é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento 

da nota de empenho, prorrogável por igual período. 

17.2. A entrega do objeto deverá ocorrer no seguinte endereço: Unidade Básica de Saúde, 

situada à Avenida 24 de janeiro, nº 568 mediante agendamento com o Setor de Frotas no 

telefone 55 3277 1151 ou (55) 99705 1383. 
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17.2.1. O Setor de Frotas juntamente com o fiscal de contrato deverão acompanhar a entrega 

dos itens adjudicados na sede do município. 

17.3. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá 

promover as correções necessárias no prazo máximo de 15 dias, sujeitando-se às penalidades 

previstas neste edital. 

17.4 No ato de entrega do objeto será realizada uma vistoria rigorosa para assegurar a 

qualidade do produto, bem como se atende o estabelecido nos descritivos do objeto. 

17.5 A Contratada deverá aceitar, obrigatoriamente, todos os métodos de inspeção, 

verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os 

dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários à 

aquisição pretendida. 

17.6 Constatada qualquer irregularidade na entrega do objeto, a Contratada se obriga a 

trocar, por suas expensas, todo objeto entregue danificado, transportado inadequadamente, 

incompatível com a marca, se ofertada na licitação que deu origem à contratação, ou 

quaisquer outros motivos que impeçam seu uso, em razão de se destinarem à utilização 

humana, mesmo que tais fatos não tenham sido observados no ato do recebimento. 

17.7 A Secretaria Municipal de Saúde rejeitará, no todo ou em parte a entrega em desacordo 

com as especificações Técnicas exigidas (vícios, defeitos de fábrica, lataria amassada peças 

com defeito ou quebradas). 

17.8 O objeto deverá atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (código de defesa do 

consumidor), bem como todas as exigências do CONTRAN/ 

INMETRO/DETRAN/DENATRAN. 

17.9 O veículo deverá estar equipado com todos os itens de segurança obrigatórios exigidos 

pelo DETRAN, entregue licenciado e emplacado em nome do Município de São Martinho 

da Serra/RS, com todos os custos referentes a registro, licenciamento e emplacamento a 

cargo da empresa vencedora.  

17.10 A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 
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18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão 

eletrônico ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de habilitação 

para fins de assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado 

do contrato; 

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

18.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada. 

18.3 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. 

19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

19.1. 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, por meio do seguinte endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br 
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19.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no 

seguinte sítio eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

20.1. É facultado ao Pregoeiro (a) oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em 

qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da proposta. 

20.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou 

supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 

20.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições 

deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 

8.666/93. 

20.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 

prestados pelo (a) Pregoeiro (a) Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do 

Município de São Martinho da Serra, situado na Avenida 24 de Janeiro n.º 853, centro. 

20.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a), que decidirá com base na 

legislação em vigor. 

20.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade 

do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

20.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, na data 

marcada, a reunião realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local. 

20.8. O Município de São Martinho da Serra se reserva ao direito de anular ou revogar a 

presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

20.9. O recebimento do objeto será parcial para conferência do mesmo. Caso incoerência 

com o objeto licitado será convocada a empresa a realizar a troca e entrega do objeto 

conforme edital. 
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20.10. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 

documentação o seu endereço, e-mail e telefone. 

20.11.  Integram este Edital: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ ENQUADRADO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ARTIGO 

3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006; 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO IDONEIDADE 

ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

 São Martinho da Serra, 13 de setembro de 2021 

 

 

_________________________________ 

Robson Flores da Trindade 

Prefeito Municipal 

 

Este edital foi devidamente examinado e aprovado por esta Procuradoria Jurídica. 

 

 

 

________________________________ 

André Marcos Pignone 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 92.782 

 

                                                         



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

16 
 

ANEXO I 

                                          TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Abertura de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 

PREÇO por item, objetivando a aquisição de 01 (um) veículo tipo passeio, zero km, 05 

lugares, ano/modelo 2021/2021, através de recurso de EMENDA PARLAMENTAR – 

Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Unidade Básica de Saúde do 

Senador Paulo Paim no valor de R$ 149.997,00 - Proposta nº 11988.520000/1200-03. O qual 

é destinado o valor de R$ 50.000,00 para aquisição do objeto. 

Item Descrição do objeto Valor 

01 

- Veículo novo, 0km, 5 passageiros 4 portas 

- Ano/modelo 2021/2021 (mínimo) 

- Motorização 1.0 a 1.3 

- Bicombustível 

- Câmbio manual; 

- Direção elétrica ou Hidráulica 

- Airbag duplo 

- Sistema de freios com ABS 

- Ar-condicionado original de fabrica 

- Distância entre eixos (mm) mínimo 2.370 

 

 

R$68.442,00 

 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO  

Justifica-se a presente aquisição:  

2.1 Justifica-se a aquisição do veículo para atender as necessidades das demandas de serviço 

administrativo e operacionais de transporte de funcionários e pacientes da Unidade Básica 

de Saúde do Município considerando:  
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2.2 Considerando a necessidade de transportar os servidores da Unidade Básica para cursos, 

eventos, e atendimentos prestados em domicilio aos pacientes. 

2.3 Considerando que o recurso é proveniente de emenda parlamentar sendo direcionado 

para tal aquisição. 

2.4 Considerando que em caso da não utilização do recurso esta secretaria através do fundo 

municipal terá que fazer a devolução do recurso com correções e juros, o que não se justifica. 

2.5 Considerando que há necessidade de veículo para a Secretaria de Saúde, que será 

utilizado para o transporte de pacientes que realizam exames, consultas e tratamentos 

médicos em outros centros de referência em saúde fora do município de São Martinho da 

Serra. 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 03 e 01 

PROJ/ATIV – 1058 e 1030 

Dotação orçamentária: 574 e 278 

O recurso a ser utilizado é proveniente da EMENDA PARLAMENTAR – Aquisição 

de Equipamento e Material Permanente para a Unidade Básica de Saúde do Senador Paulo 

Paim no valor de R$ 149.997,00 - Proposta Nº 11988.520000/1200-03. O qual é destinado 

o valor de R$ 50.000,00 para aquisição de 01 (um) veículo tipo passeio, zero km, 05 lugares.  

4. DO PAGAMENTO  

4.1 Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá informar a 

Secretaria de Saúde o banco, nº da agência e o nº da conta bancária na qual será realizado o 

depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da licitante vencedora 

pessoa jurídica. 

4.2 O pagamento será efetuado através de depósito bancário ou transferência eletrônica em 

nome do (a) CONTRATADO (A), em parcela única, 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, 
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mediante apresentação da Nota fiscal devidamente assinada pelo Agente Público 

competente. 

4.3 O pagamento efetuado não isentará a contratada das responsabilidades decorrentes do 

fornecimento do objeto. 

5. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.1 O objeto deverá ser entregue na Unidade Básica de Saúde, na avenida 24 de janeiro, 

Centro, n° 568, em horário de expediente conforme agendamento pelo telefone (55) 3277 

1151 ou (55) 99705 1383. 

5.2 Prazo de entrega de até 60 dias prorrogável por igual período. 

5.3 No ato de entrega do objeto será realizada uma vistoria rigorosa para assegurar a 

qualidade do produto, bem como se atende o estabelecido nos descritivos do objeto. 

5.4 A Contratada deverá aceitar, obrigatoriamente, todos os métodos de inspeção, 

verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os 

dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários à 

aquisição pretendida. 

5.5 Constatada qualquer irregularidade na entrega do objeto, a Contratada se obriga a trocar, 

por suas expensas, todo objeto entregue danificado, transportado inadequadamente, 

incompatível com a marca, se ofertada na licitação que deu origem à contratação, ou 

quaisquer outros motivos que impeçam seu uso, em razão de se destinarem à utilização 

humana, mesmo que tais fatos não tenham sido observados no ato do recebimento. 

5.6 A Secretaria Municipal de Saúde rejeitará, no todo ou em parte a entrega em desacordo 

com as especificações Técnicas exigidas (vícios, defeitos de fábrica, lataria amassada peças 

com defeito ou quebradas). 

5.7 O objeto deverá atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (código de defesa do 

consumidor), bem como todas as exigências do CONTRAN/ 

INMETRO/DETRAN/DENATRAN. 
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5.8 O veículo deverá estar equipado com todos os itens de segurança obrigatórios exigidos 

pelo DETRAN, entregue licenciado e emplacado em nome do Município de São Martinho 

da Serra/RS, com todos os custos referentes a registro, licenciamento e emplacamento a 

cargo da empresa vencedora.  

5.9 A nota fiscal/fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com seu objeto. 

6. GERENCIA RESPONSÁVEL (OU SETOR EQUIVALENTE) 

Secretário de Saúde: Lizandro Valério Teixeira Cavalheiro 

Diretor de frotas: Cleber Francisco Limberger 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (empresa) 

7.1 A Contratada deverá oferecer prazo de garantia contra defeito de fabricação de no 

mínimo de 1 (um) anos para peças com defeito de fábrica, contados a partir do recebimento 

definitivo do bem. 

7.2 As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do 

objeto, é de total responsabilidade da proponente. 

7.3 A Licitante vencedora deverá cumprir com todas as obrigações Sociais e Trabalhistas 

vigentes, com o pessoal vinculado, direta ou indiretamente, aos serviços contratados, 

cabendo-lhe, outrossim, ônus com exclusividade e em última instância com o custeio de 

todos os pagamentos vinculados a tais obrigações. 

7.4 A Contratada deverá aceitar, obrigatoriamente, todos os métodos de inspeção, 

verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os 

dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários à 

aquisição pretendida. 

7.5 A Licitante deverá apresentar Contrato de representação da Marca do fabricante do 

veículo, objeto da presente licitação. 

7.6 A vencedora deverá garantir que a assistência técnica será prestada por empresa 

representante e autorizada pela fábrica respectiva, com mecânicos treinados pela própria 
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fábrica e contar com peças genuínas de reposição, e estar estabelecida num raio máximo de 

150 km da sede do Município de São Martinho da Serra/RS. 

7.7 Relativamente as REVISÕES deverá ser observado o seguinte: 

7.7.1 As revisões devem ser prestadas por agente credenciado do licitante; 

7.7.2 Durante o prazo de garantia do veículo o Município realizará as revisões de acordo 

com as regras do mercado do fabricante do veículo, conforme o indicado no manual de 

instruções deste, arcando somente com os custos alusivos à mão-de-obra, peças e materiais 

de desgaste normal; 

A) Nas duas primeiras revisões correrão por conta da CONTRATADA, todos os custos de 

mão de obra e materiais. 

7.7.3 Caso a concessionária da fabricante esteja situada a mais de 150 km de distância da 

sede do Município, a CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a retirada e a 

devolução do veículo na Prefeitura Municipal. 

A) Neste caso a revisão deverá ser prestada num prazo máximo de (dois) dias da notificação 

e o objeto deve ser retirado num prazo máximo de 12 (doze) horas da notificação. 

B) O veículo deverá ser rebocado (transportado em caminhão adequado) em sua retirada e 

sua devolução. 

C) A CONTRATADA será depositária do bem durante o período em que estiver de posse 

do mesmo, sendo que o bem será liberado às transportadoras se presente o representante da 

CONTRATADA ou mediante autorização escrita previamente enviada ao Município. 

7.8 No preço proposto pela empresa deverá estar inclusa a entrega técnica do veículo, no 

local determinado pelo Município, devendo a CONTRATADA repassar ao Município, todas 

as instruções de funcionamento e manutenção preventiva do veículo, bem como catálogos 

de peças e manuais de operação e serviços, em língua portuguesa. 

7.9 Considerar-se-ão, incluídos também todos os custos referentes a materiais, equipamentos 

e ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, garantia, 

assistência técnica (quando solicitada), revisões, previdência social, tributos, seguros, 
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material de consumo, frete, lucro, descarregamento, registro, licenciamento, emplacamento 

e tudo mais que for necessário até a entrega final do veículo devidamente licenciado e 

emplacado. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (prefeitura) 

8.1 Executado o fornecimento pelo adjudicatário, definitivamente, após a verificação da 

qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação, o recebimento do objeto se dará 

mediante recibo/atestado aposto no próprio documento de cobrança, ou por meio de termo 

de recebimento, conforme o caso e a critério da Administração, por um agente responsável, 

em prazo não superior a cinco dias úteis. 

 

8.2 Fiscalizar, gerenciar o contrato e prestar esclarecimentos quando necessário, para 

garantir o cumprimento integral do mesmo. 

Dar ciência à Contratada, imediatamente, sobre qualquer anormalidade que verificar no 

objeto. 

8.3 Efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas no contrato. 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As sanções pelo descumprimento do contrato são as previstas pela Lei 8666/93  

10. FUNDAMENTO LEGAL:  

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Decreto Federal 10.024/2019. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ ENQUADRADO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

 

A________(nome da licitante)______________________________, qualificada como 

microempresa ( ou empresa de pequeno porte) por seu representante legal (doc. Anexo), 

inscrita no CNJP sob nº_________, com sede à __________________________________, 

declara para os devidos fins de direito que está enquadrada como Micro empresa-ME ou 

Empresa de Pequeno Porte-EPP, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006. Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 

São Martinho da Serra/ RS, ....... de ................. de xxxxx 

 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo do contador 

CRC nº 

 

 

 

 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

23 
 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO 

Ref: Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2021  

 

 ................................................................, inscrito no CNPJ/MF nº ......................................, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................., portador(a) 

da Carteira de Identidade nº ............................................ e do CPF nº 

............................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir 

dos 14 anos. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

(local),........de.........................................de .......... 

 

 

________________________ 

Assinatura representante legal 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À Prefeitura de Municipal de São Martinho da Serra/RS 

 Pregão Eletrônico nº 022/2021 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 

_________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou 

Representante Legal, (Nome/CI), declara, sob as penas da Lei, que:  

a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  

b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;  

c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por 

outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;  

d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores.  

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente:      

 

 xxxxx, em xxx de xxxx de xxxxxx.  

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]  

[ Dados da Declarante: Razão Social e Carimbo do CNPJ ] 
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ANEXO V – 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) 

VEÍCULO TIPO PASSEIO, ZERO KM, 05 

LUGARES, ANO/MODELO 2021/2021 NA COR 

BRANCA, ATRAVÉS DE RECURSO DE 

EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTA Nº 

11988.520000/1200-03 QUE CELEBRAM ENTRE 

SI, O MUNICÍPIO DE SÂO MARTINHO DA 

SERRA E A EMPRESA, CONFORME  PREGÃO 

ELETRÔNICO/ MENOR PREÇO ITEM N° 

022/2021, PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 

106/2021 HOMOLOGADO EM ____/____/2021. 

 

CONTRATO que celebram entre si o  MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, 

CNPJ n.º 94.444.403/0001-73 estabelecido à Avenida 24 de janeiro, 853, nesta cidade, 

representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Robson Flores da Trindade, residente e 

domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a 

empresa  () endereço, CNPJ Nº (), Bairro(), no Município de() no Estado de () neste ato 

representado pelo (a) Sr.(a)  , portador(a) RG nº  e do CPF nº , doravante designado(a) 

simplesmente por CONTRATADA, mediante as seguintes CLÁUSULAS e CONDIÇÕES: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Constituem objeto desta licitação  a aquisição de 01 (um) veículo tipo passeio, zero km, 

05 lugares, ano/modelo 2021/2021 na cor branca, através de recurso de EMENDA 

PARLAMENTAR - Proposta nº 11988.520000/1200-03, conforme especificado no Anexo 

I deste Edital 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E  PRAZO DE ENTREGA  

2.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal atestado 

pelo Agente Público Competente. 
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2.2. O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal de Fatura, 

constando a identificação do presente Processo Licitatório (Pregão Eletrônico Nº 022/2021) 

e o número do respectivo contrato se houver, e nota de empenho. 

2.3. No pagamento serão retidos do valor da contratação, todas as retenções previdenciárias, 

impostos e taxas permitidos por lei. 

2.4 No ato de entrega do objeto será realizada uma vistoria rigorosa para assegurar a 

qualidade do produto, bem como se atende o estabelecido nos descritivos do objeto. 

2.5 A Contratada deverá aceitar, obrigatoriamente, todos os métodos de inspeção, 

verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os 

dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários à 

aquisição pretendida. 

2.6 Constatada qualquer irregularidade na entrega do objeto, a Contratada se obriga a trocar, 

por suas expensas, todo objeto entregue danificado, transportado inadequadamente, 

incompatível com a marca, se ofertada na licitação que deu origem à contratação, ou 

quaisquer outros motivos que impeçam seu uso, em razão de se destinarem à utilização 

humana, mesmo que tais fatos não tenham sido observados no ato do recebimento. 

2.7 A Secretaria Municipal de Saúde rejeitará, no todo ou em parte a entrega em desacordo 

com as especificações Técnicas exigidas (vícios, defeitos de fábrica, lataria amassada peças 

com defeito ou quebradas). 

2.8 O objeto deverá atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (código de defesa do 

consumidor), bem como todas as exigências do CONTRAN/ 

INMETRO/DETRAN/DENATRAN. 

2.9 O veículo deverá estar equipado com todos os itens de segurança obrigatórios exigidos 

pelo DETRAN, entregue licenciado e emplacado em nome do Município de São Martinho 

da Serra/RS, com todos os custos referentes a registro, licenciamento e emplacamento a 

cargo da empresa vencedora.  

2.10 A nota fiscal/fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com seu objeto. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1. O valor total do presente contrato é de R$  (__________________). 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-APS 

PROJ/ATIV – 1.030 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E BENS 

PERMANENTES 

Dotação orçamentária: 278    4.4.90.52.00.00.00.00.0040-Equipamentos e material 

Permanente 

Unidade 03-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-RECURSO FEDERAL 

PROJ/ATIV – 1.058 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS-E.M. PAILO PAIM 

Dotação orçamentária: 574   4.4.90.52.00.00.00.00.4505-Equipamentos e material 

Permanente 

O recurso a ser utilizado é proveniente da EMENDA PARLAMENTAR – Aquisição 

de Equipamento e Material Permanente para a Unidade Básica de Saúde  Proposta Nº 

11988.520000/1200-03. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal atestado 

pelo Agente Público competente. 

5.2. O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal de Fatura, 

constando a identificação do presente Processo Licitatório (Pregão Eletrônico Nº 022/2021) 

e o número do respectivo contrato se houver, e nota de empenho. 

5.3. No pagamento serão retidos do valor da contratação, todas as retenções previdenciárias, 

impostos e taxas permitidos por lei. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Compete à CONTRATADA: 
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I – Cumprir com o disposto no Pregão Eletrônico nº. 022/2021 e seus anexos, obedecendo 

ao objeto e as disposições legais e contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, 

continuidade e regularidade; 

II – Entregar o objeto licitado, conforme especificações deste Edital e Anexos. 

III – Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

IV – Providenciar a imediata correção dos defeitos ou irregularidades apuradas pelo 

Município contratante; 

V – Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 

acréscimos legais, que correrão exclusivamente por sua conta; 

VI– As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do 

objeto, é de total responsabilidade da proponente. 

VII – A Licitante vencedora deverá cumprir com todas as obrigações Sociais e Trabalhistas 

vigentes, com o pessoal vinculado, direta ou indiretamente, aos serviços contratados, 

cabendo-lhe, outrossim, ônus com exclusividade e em última instância com o custeio de 

todos os pagamentos vinculados a tais obrigações. 

VIII – A Contratada deverá aceitar, obrigatoriamente, todos os métodos de inspeção, 

verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os 

dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários à 

aquisição pretendida. 

IX – A Licitante deverá apresentar Contrato de representação da Marca do fabricante do 

veículo, objeto da presente licitação. 

X – A vencedora deverá garantir que a assistência técnica será prestada por empresa 

representante e autorizada pela fábrica respectiva, com mecânicos treinados pela própria 

fábrica e contar com peças genuínas de reposição, e estar estabelecida num raio máximo de 

150 km da sede do Município de São Martinho da Serra/RS. 

XI – Relativamente as REVISÕES deverá ser observado o seguinte: 
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XII – As revisões devem ser prestadas por agente credenciado do licitante; 

XIII – Durante o prazo de garantia do veículo o Município realizará as revisões de acordo 

com as regras do mercado do fabricante do veículo, conforme o indicado no manual de 

instruções deste, arcando somente com os custos alusivos à mão-de-obra, peças e materiais 

de desgaste normal; 

XIV – Nas duas primeiras revisões correrão por conta da CONTRATADA, todos os custos 

de mão de obra e materiais. 

1. Caso a concessionária da fabricante esteja situada a mais de 150 km de distância da sede 

do Município, a CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a retirada e a 

devolução do veículo na Prefeitura Municipal. 

2. Neste caso a revisão deverá ser prestada num prazo máximo de (dois) dias da notificação 

e o objeto deve ser retirado num prazo máximo de 12 (doze) horas da notificação. 

3.O veículo deverá ser rebocado (transportado em caminhão adequado) em sua retirada e sua 

devolução. 

4. A CONTRATADA será depositária do bem durante o período em que estiver de posse do 

mesmo, sendo que o bem será liberado às transportadoras se presente o representante da 

CONTRATADA ou mediante autorização escrita previamente enviada ao Município. 

XV – No preço proposto pela empresa deverá estar inclusa a entrega técnica do veículo, no 

local determinado pelo Município, devendo a CONTRATADA repassar ao Município, todas 

as instruções de funcionamento e manutenção preventiva do veículo, bem como catálogos 

de peças e manuais de operação e serviços, em língua portuguesa. 

XVI – Considerar-se-ão, incluídos também todos os custos referentes a materiais, 

equipamentos e ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, 

garantia, assistência técnica (quando solicitada), revisões, previdência social, tributos, 

seguros, material de consumo, frete, lucro, descarregamento, registro, licenciamento, 

emplacamento e tudo mais que for necessário até a entrega final do veículo devidamente 

licenciado e emplacado. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Compete à CONTRATANTE: 

I – Cumprir as competências, conforme o disposto no Processo Licitatório Pregão Eletrônico 

nº. 022/2021 e seus anexos; 

II – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos estabelecidos neste 

contrato; 

III – Fiscalizar a execução deste contrato e subsidiar a CONTRATADA com informações 

necessárias ao fiel e integral cumprimento do contrato; 

V – A fiscalização deste contrato fica sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do 

município de São Martinho da Serra; 

VI – Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na execução da 

entrega do objeto. 

VII – Executado o fornecimento pelo adjudicatário, definitivamente, após a verificação da 

qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação, o recebimento do objeto se dará 

mediante recibo/atestado aposto no próprio documento de cobrança, ou por meio de termo 

de recebimento, conforme o caso e a critério da Administração, por um agente responsável, 

em prazo não superior a cinco dias úteis. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES  

8.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da proposta vencedora. 

8.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega acarretará a multa de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10%(dez por cento), sobre 

o valor total que foi adjudicado. 

8.3. O não cumprimento da obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez 

por cento), sobre o valor total da obrigação. 

8.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, o licitante, sem 

prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

31 
 

(cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, e descredenciamento do cadastro do Município, nos casos de: 

a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) Apresentação de documentação falsa para participação do certame; 

c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Comprometimento de fraude fiscal; 

g) Fraudar a execução do contrato; 

h) Falhar na execução do contrato; 

8.5. Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 

contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do 

que dispõe o artigo 87, caput, da Lei Federal nº. 8666/93. 

8.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

8.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

     

    CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E GARANTIA 

 

9.1 O Contrato terá vigência de 1 (um) ano após sua publicação. 

9.2 A Contratada deverá oferecer prazo de garantia contra defeito de fabricação de no 

mínimo de 1 (um) anos para peças com defeito de fábrica, contados a partir do recebimento 

definitivo do bem. 

 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

32 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria para dirimir quaisquer controvérsias 

decorrentes do presente contrato. 

9.2. Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de 

igual teor. 

   São Martinho da Serra,_________      de__________   de   2021. 

 

______________________________       _____________________________ 

           Robson Flores da Trindade                           Nome completo 

                 Prefeito Municipal                        Representante Legal 

 CONTRATADA 

 

 

              ________________________     ___________________________ 

Secretária de Saúde 

Fiscal do Contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Marcos Pignone 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 92.782 
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ANEXO VI– (MODELO DE) PROPOSTA FINAL DE PREÇO 

Apresentamos nossa proposta para participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2021, 

acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo. 

Razão social completa da empresa: 

Endereço atualizado: 

CNPJ: 

Telefone/fax/e-mail (se houver): 

Nome da pessoa indicada para contatos; 

Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias. Na falta de indicação 

deste prazo será considerado como prazo de validade 60 dias. 

Item Descrição do objeto Marca/Modelo Valor Total R$ 

01 

- Veículo novo, 0km, 5 passageiros 4 portas 

- Ano/modelo 2021/2021 (mínimo) 

- Motorização 1.0 a 1.3 

- Bicombustível 

- Câmbio manual; 

- Direção elétrica ou Hidráulica 

- Airbag duplo 

- Sistema de freios com ABS 

- Ar-condicionado original de fabrica 

- Distância entre eixos (mm) mínimo 2.370 

 

 

 

OBS: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante 

com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.1 

Local e data 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

Nome 

Carimbo 


