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Edital Pregão Presencial nº 0005/2020 – PMRA 
Registro de preços 

 
MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
83.074.294/0001-23, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Ronaldo Domingos Loss, comunica 
aos interessados que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 0005/2020, visando a 
aquisição do objeto abaixo indicado. 
 

O Credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a Proposta de Preços e Documentos de Habilitação 
deverão ser entregues no Departamento de Licitações, localizado no Paço Municipal, na Rua do Comércio, nº 

780, em Rio das Antas/SC no dia 21/02/2020, respeitando os seguintes horários: Até as 09:00 
horas Credenciamento e entrega dos envelopes das Propostas e Documentação, com 
início da sessão as 09h30min. do mesmo dia. 

 
Ultrapassado o prazo previsto acima estará encerrado o credenciamento, bem como o recebimento dos 
envelopes e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
 
A presente licitação será do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO POR LOTE, consoante 
as condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 13/2012 de 19 de Janeiro de 2012, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores nos casos omissos e 
Lei Complementar nº 123/2006. 
 
1 – DO OBJETO 

 
1.1 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) PARA MAIOR 
DESCONTO OFERECIDO no fornecimento de peças, componentes, materiais e acessórios automotivos, 
originais, genuínos e novos, para os veículos, máquinas, equipamentos e implementos da frota municipal 
pertencente ao Município de Rio das Antas, ao Fundo Municipal de Saúde, outros fundos e demais órgãos 
vinculados à administração pública Municipal. 

 
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1 – Poderá participar deste certame qualquer empresa que satisfaça as condições estabelecidas neste Edital 
e cujo ramo de atividade seja pertinente e compatível com o objeto da presente licitação. 
2.1.1 - Os proponentes interessados em participar da presente licitação, deverão retirar o edital no setor de 
licitação do Município, de segunda à sexta em horário de expediente, ou no site do Município. 
 

2.2 – Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação: 
2.2.1 – Empresas que não atenderem às condições deste Edital 
2.2.2 – Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio, bem como de cooperativas. 
2.2.3 – Empresas que tenham como sócio (s), servidor (es) ou dirigente (s) de órgão ou entidade contratante 
ou responsável pela licitação; 
2.2.4 – Empresas que estejam sob falência ou concordata ou que incidam em proibição legal de contratar com 
a Administração Pública; 
2.2.5 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
sob pena de incidir no previsto no Parágrafo Único do art. 97 da Lei de Licitações, ou tenham sido suspensas 

de participar e impedidas de contratar com o Município de Rio das Antas. 
2.3 – A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdos deste Edital 
e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor e a responsabilidade pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame. 
 

2.4 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 
2.4.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que QUISEREM participar deste certame usufruindo 
os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão observar o disposto nos subitens 
seguintes. 
2.4.2 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverá ser comprovada mediante 
apresentação da seguinte documentação: 
2.4.2.1 – Sociedade Empresária: Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde 

conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, ou; 
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2.4.2.2 – Sociedade Simples: Certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou;  

2.4.2.3 - Microempreendedor Individual: Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante 
onde conste o seu enquadramento como Microempreendedor Individual ou Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual – CCEI, disponibilizado no Portal de Microempreendedor 
(www.portaldoempreendedor.gov.br) ou; 
2.4.3 - Os documentos exigidos nos subitens 2.4.2.1, 2.4.2.2 e 2.4.2.3 deverão estar atualizados, ou seja, 
emitidos a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação. 
 

2.4.4 - Os documentos para fins de comprovação dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 
deverão ser apresentados FORA DOS ENVELOPES, no ato de CREDENCIAMENTO das empresas 
participantes. 
 

2.4.5 – A empresa que não comprovar quaisquer das condições retro citadas não terá direito aos benefícios 
concedidos pela Lei Complementar 123/2006 
 
 

3 - DO CREDENCIAMENTO 
3.1 – Na data, hora e local designados para o credenciamento, serão chamados os representantes das 
empresas licitantes os quais deverão apresentar ao Pregoeiro ou membro da Comissão, documento que 
comprove a existência dos necessários poderes para representar a empresa, formular propostas verbais e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame, acompanhado de sua Cédula de Identidade ou documento 
equivalente, para conferência dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento. Será 
considerado o relógio existente no setor de licitações. 
 

3.2 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 

A] No caso do representante ser Sócio-Gerente, diretor, Titular da empresa ou outra denominação o mesmo 
deverá apresentar o contrato social ou alteração contratual, destacando seu nome e CPF no mesmo, OU, 

 

A.1] Caso o representante não seja sócio-gerente ou diretor, o seu credenciamento far-se-á através cópia de 
contrato social e instrumento público ou particular de procuração, ou termo de credenciamento, sendo que 
deverá ser assinado pelo (s) representante (s) legal (is) da empresa, com firma reconhecida em cartório. 
 

B] Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo (ANEXO II). 
 

C] Cópia do RG (Registro Geral) ou outro documento com foto. 
 

3.3 – CASO O PROPONENTE NÃO PARTICIPE DA SESSÃO PÚBLICA, O MESMO DEVERÁ APRESENTAR 
APENAS A DECLARAÇÃO DO ITEM 3.2 LETA “C”, PARA SEU CREDENCIAMENTO. 
 

3.4 - Os documentos de credenciamento de que tratam o Item 3.2, deverão vir FORA DOS ENVELOPES de 
documentação e da proposta e ficarão retidos nos autos. 
 

3.5 - Havendo remessa via postal dos envelopes ou defeito no credenciamento pela ausência de algum dos 
documentos tratados no item 3.2 o licitante não poderá participar da fase dos lances, permanecendo com sua 
proposta fixa, bem como não poderá se manifestar acerca da interposição de recurso. Ainda, se o proponente 
não apresentar a declaração de que trata o item 3.2 letra “C” e o licitante estiver presente na sessão o 
Pregoeiro poderá indagar ao mesmo se ele cumpre os requisitos de habilitação de forma oral, constando tal ato 
na ata. 
 

3.6 - Os documentos devem apresentar prazo de validade, no ato da licitação, conforme o caso, e poderão ser 
entregues em original, por processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde que 
sejam exibidos os originais para autenticação pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio.  
 

3.7 - Para as microempresas e empresas de pequeno porte, comprovar que se enquadram na Lei 
complementar nº 123/06, e que desejam exercer o direito de preferência, deverão apresentar no momento do 
Credenciamento, documento que ateste o enquadramento na Lei nº 123/06. 
 

3.7.1 – Sendo constatadas irregularidades no item 3.7 por má fé, o proponente será notificado Judicialmente 
pelo Município, respondendo por tal ato. 
 

4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
4.1 - A proposta deverá ser entregue em envelope fechado, com sugestão a seguir: 
 

ENVELOPE Nº 01 - “PROPOSTA DE PREÇOS” 
AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC  
A/C: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2020 – PMRA 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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4.2 - A proposta necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos: 
 

a) Ser apresentada preferencialmente no formulário entregue pelo município, ANEXO III, de forma legível, 
obtendo uma única interpretação. Quando a proposta for elaborada pelo proponente, fica obrigado a relacionar 
todos os itens, não podendo alterar a quantidade nem a descrição dos mesmos. O prazo mínimo de validade 
da proposta de preço é de 12 (doze) meses, contendo especificação detalhada da mercadoria a ser cotada. 
Não serão permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Caso não seja entregue no formulário do 
Município a proposta deverá conter todos os itens do processo na mesma ordem, caso essa determinação não 
seja respeitada a proposta poderá ser desclassificada;  
b) Conter o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o n.º do CNPJ e da Inscrição 
Estadual ou Municipal; 
c) Suas folhas devem estar assinadas e rubricadas pelo seu representante legal;  
d) Conter discriminados em moeda corrente nacional o preço unitário e total limitados a 02 (duas) casas 
decimais para os centavos; 
e) Descrever a marca dos produtos; 
f) A empresa deverá cotar quantos lotes entender possa entregar as peças nas condições exigidas. 
 

5 - DA HABILITAÇÃO 
5.1 - A documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado, com sugestão a seguir: 
 

ENVELOPE N.º 02 - “DOCUMENTAÇÃO 

AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC 
A/C: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2020 – PMRA 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
 

5.2 - PARA HABILITAÇÃO na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos: 
 

A – Comprovante de Inscrição no cadastro nacional de pessoa Jurídica – CNPJ; 
 

B – Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
 

C – Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual; 
 

D – Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 
 

E – Certidão Negativa do FGTS, comprovando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por Lei; 
 

F – Certidão Negativa de DEBITOS Trabalhistas; 
 

G – Alvará de Localização e Funcionamento do estabelecimento em vigor, para comprovação do endereço; 
 

H – Declaração de que se vencedor da presente licitação, entregará o objeto licitado de acordo com todas as 
especificações constantes no EDITAL, no prazo e preço proposto; 
 

I – Declaração de que tomou conhecimento de todas as cláusulas e condições do presente Edital, tendo 
consciência das responsabilidades que a empresa assumirá perante o Município em caso de contratação. 
 

J – Declaração de que NÃO possui fatos impeditivos para contratar com a Administração Pública, entre outros 
que não foi declarado inidôneo nem suspenso de licitar. 
 

K - Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) ou física(s) de direito público ou privado, em nome da 
licitante, comprovando as condições, a qualidade, a presteza e a agilidade dos serviços de entrega de peças e 
materiais automotivos que prestou ou vem prestando, pertinentes e compatíveis com o objeto deste Edital, em 
características, quantidades e prazos  
 

L - Declaração formal e expressa, assinada pelo representante legal da proponente, de que, caso tenha o 
objeto da licitação homologado a seu favor disporá na assinatura do contrato o sistema CILIA, que 
disponibilizará gratuitamente pelo menos um login a contratante (Município). 
 

Obs.01: A não apresentação dos documentos relacionados da letra “A a L” o proponente será inabilitado, as 
declarações poderão estão agrupadas em uma única folha. (Nas declarações o declarante deverá utilizar os 
mesmos termos, para evitar dupla interpretação, evitando problemas a si próprio). 
 

Obs.02: Não será admitida em hipótese alguma a inclusão de qualquer documento durante a sessão pública. 
   
Obs.03: Serão aceitas certidões positivas, quando tiverem efeito de negativa. 
 

Obs.04: A Equipe de Apoio do Pregão poderá consultar o serviço de verificação de autenticidade das 
certidões emitidas pela INTERNET. 
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5.3 – Todos os documentos referente ao presente processo, poderão ser entregues em original, por processo 
de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada DESDE QUE SEJAM EXIBIDOS OS ORIGINAIS 
PARA AUTENTICAÇÃO POR SERVIDOR DESIGNADO. Não serão aceitas cópias de documentos ilegíveis. 
 

5.4 - As certidões negativas ou positivas com efeito de negativas ou certidões com assinatura digitais que não 
necessitem de autenticação, a comissão poderá consultar posteriormente ao processo a sua autenticidade. 
Observando irregularidade em alguma das certidões a empresa responderá pelo Ato judicialmente. 
 

5.5 – No caso de apresentação de documentos e/ou certidões que não constarem prazo de validade, 
considerar-se-á o prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir da data de emissão dos mesmos. 
 

5.6 – O envelope contendo a documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro 
pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após este 
período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento no processo do mesmo. 
 

5.7 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 43 da Lei Complementar nº 
123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, observando-se o disposto no subitem 7.26.7 e seguintes do 
presente Edital. 
 
5.8 - A aceitação dos documentos obtidos via "Internet" ficará condicionada à confirmação de sua validade, 
também por esse meio, posterior ao processo licitatório, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo 

Pregoeiro e ou comissão. 
 

5.8.1 – Entende-se por restrição as certidões positivas, vencidas, ou documento que a empresa acessou o 
sistema para emissão da CND e por algum motivo não foi possível.   
 
6 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E OBRIGAÇÕES   
 
6.1 - A solicitação dos materiais, objeto desta licitação será de forma parcelada, de acordo com a necessidade 
das Secretarias, Fundos e órgãos vinculados solicitantes desta Prefeitura Municipal 
 
6.2 - A empresa contratada deverá, após o recebimento do pedido do material, encaminhar ao Fiscal do 
Contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, orçamento detalhado do item requisitado, 
descriminando o valor, que deverá ter como base a tabela CILIA/FABRICANTE, mencionando, desde já, o 
percentual de desconto. O procedimento deverá ser feito preferencialmente por meio digital (e-mail); ou 
entregue impresso e assinado diretamente ao fiscal 
 
6.3 - Todas os materiais devem estar dentro das normas técnicas da ABNT, em atendimento às exigências 
legais, dentro das especificações técnicas dos fabricantes dos materiais e em obediência as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.  
 
6.4 - As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira em horário comercial, na garagem do 
município.  
 
6.5 - A empresa deverá apresentar mensalmente a relação de peças detalhadas que foram entregues, a fim de 
que o Município possa providenciar controle maior. 
 
6.6 - A licitante vencedora terá o prazo máximo de até 1 (um) dia para apresentar o orçamento do material, 
inclusive informar o prazo de entrega dos materiais. 
 
6.7 - Após o envio do orçamento para o fiscal do contrato no prazo já determinado, este deverá realizar a 
conferência do valor, e posterior empenhamento da despesa.  
 
6.8 - O fiscal de contrato enviará depois da verificação e empenhamento a nota de empenho/autorização de 
fornecimento para empresa que deverá obrigatoriamente entregar o material solicitado no prazo máximo de 2 
(dois) dias na garagem do município 
 
6.9 - Qualquer imprevisto, necessidade ou condição que venha a frustrar a entrega da peça/material no devido 
prazo, deverá ser justificada ao fiscal do contrato, devendo o contratado indicar a provável data da entrega.  
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6.10 - Para aprovação do valor orçado, apresentado pela licitante vencedora, o (a) responsável pela Secretaria 
requisitante fará, necessariamente, a análise comparativa da tabela do fabricante ou tabela CILIA, ou ainda 
pesquisa de mercado seguindo as orientações do tribunal de contas do Estado.  
 
6.11 - As peças/materiais não aprovados pela fiscalização serão imediatamente devolvidos e deverão ser sem 
ônus para o município entregues conforme solicitado em prazo máximo de 2 (dois) dias. 
 
6.12 - A licitante vencedora poderá realizar, a seu critério, vistoria nos veículos (check list). 
 
6.13 - A vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura. 
 
6.14 - A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizado pelos servidores Almir José Ferrarin, Nélio 
Rancan, Alan Fernando Mozzato, Ivonei Caregnato que anotarão em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do mesmo e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 
 
6.15 - Cada órgão participante poderá designar servidor para acompanhamento e fiscalização da execução do 
objeto. 
 
6.16 - Os veículos, máquinas e equipamentos contemplados nesta licitação, bem como, as especificações do 
objeto, estão descritas no Anexo I deste termo. 
 
6.17 - A quantidade de veículos indicada no Anexo I deste Edital visa somente oferecer aos proponentes 
elementos para avaliação potencial dos valores totais a serem gastos por veículo, sendo que tal quantitativo 
não constitui, sob nenhuma hipótese, garantia de volume de aquisição de materiais a ser requisitado. 
 
6.17.1 - Poderá ocorrer, a critério do órgão gerenciador e dos órgãos participantes, alteração nos veículos, 
máquinas e equipamentos descritos em cada categoria (Anexo I), em virtude de novas aquisições ou 
supressão como inservíveis ou desnecessários. 
 
6.18 - Quaisquer aquisições de peças, componentes, materiais e acessórios automotivos originais ou genuínos 
e novos, deverão ser atendidos e estarem em conformidade com as normas e padrões de exigências da ABNT, 
NBR 15831:2010 e NBR 13.032, órgãos técnicos competentes, legislações correlacionadas, normas e padrões 
dos fabricantes. 
 
6.19 - As peças fornecidas deverão ser novas, genuínas ou originais, sendo vedado o fornecimento de peças 
não originais ou genuínas, usadas, recondicionadas, remanufaturadas ou cujas marcas não sejam utilizadas 
pelas respectivas montadoras. 
 
6.20 - Considera-se, para este edital, peça genuína aquela fornecida por concessionária autorizada da marca 
do veículo e, peça original aquela comercializada com o nome do fabricante e fornecida por empresas 
vendedoras de autopeças. 
 
6.21 - As peças, componentes, acessórios e materiais originais e suas quantidades deverão corresponder ao 
efetivamente necessário para a realização da respectiva manutenção do veículo, devendo a empresa se abster 
de propor peças em desacordo com o realmente empregado em cada caso concreto. Tais parâmetros serão 
regidos pela TABELA CILIA e/ou TABELA OFICIAL DO FABRICANTE. 
 
6.21.1 - Toda divergência será passível de negativação dos orçamentos pelo gestor da frota do órgão 
requisitante. 
 
6.22 - O sistema CILIA é um software de orçamentação eletrônica destinada à reparação automotiva, que 
permite a elaboração de orçamentos rápidos. Utilizado pela grande maioria das seguradoras do mercado, o 
sistema contém um completo banco de dados com preços de peças de diversas marcas e modelos de 
veículos, incluindo também o tempo de reparo estimado para cada tipo de troca de peça e serviço a ser 
realizado. Assim, com esta ferramenta, é possível a realização de um orçamento rápido, prático e justo para 
todas as partes envolvidas na negociação. Para maiores informações sobre o sistema CILIA, consultar 
http://cilia.com.br. 
 
6.23 - A proponente vencedora, na assinatura da futura Ata de Registro de Preços, deverá: 
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a. possuir cadastro e o respectivo acesso ao sistema CILIA, na versão FULL (off-line), cujo ônus pela 
ativação e manutenção do cadastro junto ao sistema é de responsabilidade exclusiva da proponente 
vencedora, sem possibilidade de repassar quaisquer custos ao contratante/licitante ou transferir-lhe a 
responsabilidade. 
b. proporcionar ao contratante/licitante o acesso ao sistema CILIA, sem ônus para a Administração Pública 
contratante, a fim de que esta possa certificar/verificar os preços que o contratado está praticando. 
 
6.24 - As peças e suas quantidades que não estiverem relacionados no SISTEMA CILIA, só terão sua 
execução autorizada após análise e aprovação do secretário da pasta responsável ou seu designado podendo 
ser o gestor da frota do órgão requisitante. 
 
6.25 - Nesta hipótese, serão utilizados como forma para fixação do valor sobre o qual incidirá o desconto, 
sequencialmente e subsidiariamente, os seguintes parâmetros: 
a. A tabela de valores das peças fornecida pela fabricante do veículo ou máquinas; 
b. O valor praticado no mercado regional, que será obtido através de pesquisa de preços/orçamentação. 
 
6.26 - Em nenhum caso poderá ser aplicado percentual de desconto diferente do apresentado pela 
proponente vencedora, independentemente se o parâmetro utilizado for a TABELA CILIA ou os previstos no 
item 4.25 a e b deste termo . 
 
6.27 - O órgão requisitante, por intermédio de servidor autorizado, solicitará aquisição das peças, 
componentes, materiais e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, através do sistema de gestão 
da frota de veículos do Município. 
 
6.28 - Considerando-se questões de ordem operacional e financeira na relação custo-benefício e, preservando-
se o interesse público, a proponente vencedora terá que disponibilizar o  orçamento no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após a solicitação do servidor autorizado. 
 
6.29 - A proponente vencedora deverá se responsabilizar pela entrega das peças no local indicado pelo gestor 
da ata de registro de preços, sem custos adicionais, oportunidades em que o prazo de entrega será de 2 dias. 
 
6.30 - O servidor designado receberá as peças, componentes, materiais e acessórios automotivos originais 
ou genuínos e novos e deverá conferir se as mesmas estão em conformidade com as quantidades e 
especificações constantes na Ata Registro de Preço, especificações do edital e do SISTEMA CILIA e/ou 
TABELA OFICIAL DO FABRICANTE. 
 
6.31 - As peças, componentes, materiais e acessórios automotivos substituídas deverão ficar sob 
responsabilidade de servidor designado para procedimentos que devem ser realizados. 
 
6.32 - O órgão requisitante reserva-se no direito de exercer ampla fiscalização do fornecimento dos materiais 
e serviços, verificando se estão sendo cumpridos os termos contratuais, não se excluindo a proponente 
vencedora da responsabilidade por qualquer irregularidade. 
6.33 - Constatado o fornecimento de materiais de má qualidade, o órgão requisitante poderá utilizar-se do 
disposto na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
 
6.34 - A proponente vencedora deverá fornecer a garantia mínima do fabricante para as peças. 
6.34.1 - As peças utilizadas para retífica, montagem e colocação de motor completo devem ter, no mínimo, 
garantia de 06 meses ou 20.000 (vinte mil) quilômetros, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 
 
6.35 -  O aceite pelo órgão requisitante e seu servidor designado não exclui a responsabilidade civil do 
fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico, ou por desacordo com as especificações 
estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente. 
 
6.36 - Caberá a proponente vencedora obedecer ao objeto do presente edital e as disposições legais 
contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade. 
 
6.37 - O fornecedor das peças deverá entregar as mesmas diretamente ao fiscal do contrato de cada 
departamento ou ao mecânico do Município, onde neste momento o responsável em receber as peças deverá 
verificar a qualidade das mesmas, no recebimento das peças, onde o mesmo destacará na nota fiscal 
“recebido e aprovado” ou “peças reprovadas”.   
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6.38 - No fornecimento das peças, componentes, acessórios, ou sistemas fornecidos estes deverão estar 
cobertos por garantia, que deverá obedecer ao prazo de garantia estipulado expressamente pelo fabricante em 
termo próprio e contará a partir da data de instalação ou execução do serviço, não podendo ser inferior a 90 
(noventa) dias. 
6.39 - A empresa fica obrigada a arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, 
dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros.  
 
6.40 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não  
 
6.41 - Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.  
 
6.42 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
6.43 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 
8.666, de 1993.  
 
6.44 - O transporte e despesas relativas a entrega são totalmente por conta da contratada, eximindo o 
município de qualquer responsabilidade. 
 
6.45 - Aceitar a fiscalização do Município e tomar as medidas necessárias e determinadas pelos responsáveis 
pela fiscalização, dando livre acesso a estes responsáveis, não se excluindo a empresa contratada da 
responsabilidade por qualquer irregularidade; 
 
6.46 - Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais ou pessoais que ocorrerem no decorrer das entregas, 
inclusive perante terceiros; 
 
6.47 - Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município ou a terceiros, por ação ou omissão do 
seu pessoal, durante a execução do contrato 
 
6.48 Manter a ética e o sigilo nos dados e informações que tenham acesso, quando da execução do objeto. 
 
6.49 - Responder pelo extravio de qualquer bem patrimonial ou de consumo do Município, em decorrência da 
execução dos serviços, desde que devidamente comprovado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

 
7 - DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
7.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao 
ato público, o Pregoeiro juntamente com a Equipe de Apoio, executará a rotina de credenciamento, conforme 
exposto no item 3. 
 

7.2 – Depois de verificadas as credenciais será declarada aberta a sessão e o Pregoeiro solicitará e receberá, 
em envelopes distintos, a proposta e os documentos exigidos para habilitação, devidamente lacrados e 
identificados, conforme disposto no item 4. 
 

7.3 – Havendo remessa via postal dos envelopes, a licitante não credenciada pessoalmente, não poderá 
participar da fase lances, permanecendo com sua proposta escrita. 
 

7.4 – Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo proposta e documentos de habilitação fora 
do prazo estabelecido neste Edital. 
 

7.5 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em que será 
procedida a verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos neste instrumento, com 
exceção do preço, desclassificando as incompatíveis. 
 

7.6 – A análise das propostas visará o atendimento às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
7.6.1 – Serão desclassificadas as propostas desconformes com as diretrizes e especificações prescritas neste 
Edital, conforme inciso I do art. 48 da Lei de Licitações, bem como aquelas que consignarem preços 
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simbólicos, irrisórios, de valor zero, manifestamente inexequíveis ou excessivos e financeiramente 
incompatíveis com o objeto da licitação. 
 

7.6.2 – Não serão motivos de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o atendimento da 
proposta, que não venham causar prejuízo à Administração e nem firam os direitos dos demais licitantes. 
 

7.7 – Participará dos lances verbais e sucessivos por lote ofertado o autor da proposta de 
maior Índice de Desconto e os autores das propostas que apresente percentuais até 10% 
inferiores, relativamente, a de maior Índice de Desconto. 
 
7.8 – Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no 
item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que 
seus autores participem dos lances verbais quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
 
7.8.1 - Quando o proponente apresentar sua proposta e não estiver presente na sessão sua proposta será 
considerada para atendimento ao item 7.8. 
 

7.9 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais/idênticos, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos preços. 
 

7.10 – Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que 
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e crescentes. 
 

7.11 – Os lances verbais e sucessivos pelos maiores percentuais de desconto serão iniciados pelo autor da 
proposta com menor Índice de Desconto dentre aqueles aptos a oferecer propostas e assim, 
sucessivamente, em ordem crescente de maior Índice de Desconto, até a proclamação do vencedor. 
 
7.12 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 

7.13- A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante 
da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado para efeitos de ordenação das 
propostas. 
 

7.14 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 

7.15 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação.  
 

7.16 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito, 
desclassificando as propostas dos licitantes que apresentarem preço excessivo, assim considerados aqueles 
acima do preço de mercado. 
 

7.17 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 
habilitação do licitante que a tiver formulado para confirmação das suas condições de habilitação. 
 

7.18 - Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 
 

7.19 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do proponente, na ordem de 
classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
 

7.20 - Nas situações previstas nos itens 7.15, 7.16 e 7.19, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido desconto maior. 
 

7.21 – Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, 
conforme estabelecido no item 5 deste Edital, exceto empresas que se enquadrem na Lei complementar 
123/06, (regularidade fiscal). 
 

7.22 – A data a ser considerada para a análise das condições de habilitação, na hipótese de haver outras 
sessões, será aquela estipulada para o recebimento dos envelopes, devendo, contudo, serem sanadas, 
anteriormente à contratação, quaisquer irregularidades a elas referentes e que se apresentarem após aquela 
data. 
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7.23 – Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, 
da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 
 

7.24 – O Pregoeiro poderá a qualquer momento da sessão, quando julgar necessário, definir parâmetros ou 
porcentagens sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos, estabelecer tempo para o oferecimento 
dos lances verbais bem como permitir a comunicação dos representantes dos licitantes com terceiros não 
presentes à sessão através de aparelhos de telefone celular e outros. 
7.25 – Não serão aceitas cópias de documentos ilegíveis em nenhuma das fases do certame. 
 

7.26 - DOS RECURSOS: No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo- lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 
 

7.27 -  A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação. 
  
7.28 - DA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE – LEI COMPLEMENTAR 123/2006. 
 

7.28.1 - Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurado, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
 

7.28.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço. 
 

7.28.3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma: 
a. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado. 

b. Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da alínea 
“a” do subitem 7.28.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 7.28.2 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

c. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.26.2 deste Edital, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique àquela que, primeiro, poderá apresentar melhor oferta.  
 
 

7.28.4 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “a” do subitem 7.26.3, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 

7.28.5 - O disposto no subitem 7.26.3 e suas alíneas somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

 

7.28.6 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada será convocada para apresentar 
nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão.  
 

7.28.7 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 43 da Lei Complementar nº 
123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição.  

 

7.28.7.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, à mesma, o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais Certidões 
Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa. 
 
7.28.7.2 – Entende-se o termo “declarado vencedor” de que trata a cláusula anterior, o momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação. 
 
7.28.7.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.26.7.1, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à 
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Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação.  
 

7.28.8 - A empresa que não comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no ato de 
credenciamento, conforme o subitem 2.4 deste Edital, não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 
8 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
8.1 - A presente licitação será adjudicada ao licitante que apresentar proposta de MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO POR LOTE, desde que atendidas às exigências deste Edital. 
 

9 - DOS RECURSOS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões no mesmo prazo, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 

9.2 - Não sendo motivada a intenção de interpor recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame à 
empresa declarada vencedora, por menor VALOR, sendo submetido este resultado ao Prefeito Municipal para 
homologação. 
 

9.3 - O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá (ão) efeito suspensivo e será (ão) dirigido(s) ao Prefeito 
Municipal, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em até 24 (vinte e quatro) 
horas. 
 

9.4 - Decididos os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da licitação submetido ao Prefeito 
Municipal para o procedimento de homologação, do objeto desta licitação à vencedora(s). 
 

9.5 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar ou retirar o contrato ou a autorização de fornecimento, 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas. 
 

9.6 - De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei n.º 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato 
ou da autorização de fornecimento enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o rompimento do 
ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII. 
 

9.6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração aplicar ao contratado as seguintes 
sanções:  
a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou da autorização de fornecimento; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 

9.6.2 - As penalidades acima, poderão ser aplicadas, não necessariamente na mesma ordem. 
 

9.7 - Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou da autorização de fornecimento, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a  Administração, pelo prazo de 02 (dois) 
anos, enquanto  perdurarem  os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria  autoridade que aplicou a penalidade. 
 

10 - PROCESSO LICITATÓRIO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1 – O presente Edital está baseado no que determina o Processo Licitatório nº 0008/2020-PMRA na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 0005/2020-PMRA de 04 de Fevereiro de 2020.  
 

10.2 - As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente processo correrão por conta da dotação 
específica do orçamento do exercício de 2020/2021, conforme Bloqueio orçamentário na ocasião da compra. 
 
11 - DO PAGAMENTO 
11.1 - O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega e aceitação das peças (liquidação da 
despesa), mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal e do arquivo XLM, onde deverá constar o número 
da Autorização de Fornecimento que se refere. 
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11.2 - A nota fiscal deverá ser emitida após o recebimento da autorização de fornecimento e aceitação e 
aprovação do produto pela contratante. Para a liquidação da nota a empresa deverá encaminhar anexa a nota 
fiscal o termo de garantia das peças (Certificando inclusive que estas são originais). 
  
11.3 - A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Rio das Antas com indicação do CNPJ 
específico, nº 83.074.294/0001-23. 
 

11.4 – De acordo com o §6º, I, do Art. 23, Anexo XI, do Regulamento do ICMS Catarinense, ficam os licitantes 
vencedores obrigados a emitir nota fiscal eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição às notas fiscais 
impressas modelos 1 e 1-A, quando for o caso. 
11.5 - Favor enviar as notas fiscais e o arquivo XML para os e-mails: compras@riodasantas.sc.gov.br ; 
garagem@riodasantas.sc.gov.br ; educacao@riodasantas.sc.gov.br  
 

12 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
12.1 – Decairá do direito de impugnar o Edital aquele que não fizer em até 02 (dois) dias úteis antes da data 
designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que 
entende viciarem o mesmo, devendo apresentá-la junto ao Setor de Protocolo do Município. 
 

12.2 – Caberá ao Pregoeiro, juntamente com o setor Jurídico, decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
sobre a impugnação interposta. 
 

12.3 – Se procedente e acolhida a impugnação, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a 
realização do certame, exceto quando resultar alteração no Edital e esta, inquestionavelmente, não afetar a 
formulação das propostas. 
 

12.4 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório. 
 

12.DOS RECURSOS NA LICITAÇÃO: No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo- lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
 
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação 
relativa ao presente Edital. 
 

13.2 - O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, na sala do Setor de Licitações, logo 
após sua homologação. 
 

13.3 - O Prefeito Municipal poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 

13.4 - O Pregoeiro e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, bem como irão dirimir as 
dúvidas, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13;30 às 17;30 horas, através do telefone (49) 
3564-0125, ramal 202 ou pessoalmente (Rua do Comércio, 780, Centro, Rio das Antas/SC).  
 

13.5 - Para o cumprimento da fiscalização, o contratante designará os servidores Almir Jose Ferrarin, Ivoney 
Caregnato, Allan Ferdinando Mozzato e Nélio Rancan para o acompanhamento, fiscalização e aceitação das 
peças fornecidas, para assegurar sua perfeita qualidade. 
 

13.6 – São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 
 

a) ANEXO  I  – Descrição das lotes/grupo e descrição dos bens móveis;  
b) ANEXO II – Modelo da declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação; 
c) ANEXO III – Proposta de preço; 
d) ANEXO IV – Minuta do Contrato; 
e) ANEXO V – Recibo de Retirada. 

                                               Rio das Antas (SC), 04 de Fevereiro de 2020. 
 

 
 

Ronaldo Domingos Loss 
Prefeito Municipal 

 

mailto:compras@riodasantas.sc.gov.br
mailto:garagem@riodasantas.sc.gov.br
mailto:educacao@riodasantas.sc.gov.br
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ANEXO  I  – DESCRIÇÃO DOS LOTES / GRUPO E DESCRIÇÃO DOS BENS MÓVEIS;  
 

PLACA GRUPO 1– VEÍCULOS LEVES ANO Valor estimado 
anual 

MMI-1253 Uno Mille WAY ECONOMY 1.0 F.Flex 4p   2013 R$ 10.000,00 

MMJ-8782 Siena EL 1.4 mpi fire flex 8v 4p 2014 R$ 10.000,00 

MMI-0953 Uno Mille WAY ECONOMY 1.0 F.Flex 4p   2013 R$ 10.000,00 

MMI-1423 Uno Mille WAY ECONOMY 1.0 F.Flex 4p   2013 R$ 10.000,00 

MMI-1093 Punto ATTRACTIVE 1.4 Fire Flex 8V 5p   2013 R$ 10.000,00 

MHM-9635 Uno Mille 1.0 Fire/ F.Flex/ ECONOMY 4p 2009 R$ 10.000,00 

MCX-3765 Strada 1.3 mpi Fire 8V 67cv CS 2005 R$ 10.000,00 

MLV-1046 Classic/ Classic LS 1.0 VHC FlexPower 4p 2013 R$ 10.000,00 

LYC-1525 Fusca   1980 R$ 5.000,00 

MHZ-1135 Classic/ Classic LS 1.0 VHC FlexPower 4p   2010 R$ 10.000,00 

MGE-4299  Gol 1.0 Plus 8v 4p  2008 R$ 10.000,00 

EBM-3792 Saveiro 1.6 Mi Total Flex 8V CE   2008 R$ 10.000,00 

MBK-3883  Corsa Sedan Super Milenium 1.0 MPFI 16V  2002 R$ 10.000,00 

MLR-3339  Siena EL 1.4 mpi Fire Flex 8V 4p  2013 R$ 10.000,00 

QHX-4762 Clio Expression HiFlex 1.0 16V 5p   2015 R$ 10.000,00 

QHW-4856 ONIX LS  2016 R$ 10.000,00 

QHW-4946 ONIX LS  2016 R$ 10.000,00 

QIS-7373 STRADA HARD WORKING  2018 R$ 10.000,00 

QIQ-4423 KWID ZEN 1.0  2018 R$ 10.000,00 

QIV-9473 ONIX 1.4 ADV  2018 R$ 10.000,00 

QIY-2733 MOBI EASY 1.0  2018 R$ 10.000,00 

QIY-2773 MOBI EASY 1.0 2018 R$ 10.000,00 

QJB-8985 ONIX 1.4 LT  2018 R$ 10.000,00 

QJB-1796 MOBI EASY 1.0 2018 R$ 10.000,00 

QJH-5383 MOBI   2019 R$ 10.000,00 

MFL-3646 FIAT STRADA BRANCA   2008 R$ 10.000,00 

DMX-7664  CITROEN XSAR PICASSOEXA   2005 R$ 10.000,00 

IMB-8841  GM ZAFIRA ELEGANCE IMB-8841 2005 R$ 10.000,00 

MLM-3610 Aat-224 Fiesta 1.6 flexível (Bombeiros) 2013 R$ 10.000,00 

MLV 2569 PALIO WEEKEND (POLÍCIA CIVIL)  R$ 15.000,00 

MLQ 6555 LOGAN (POLÍCIA MILITAR)  R$ 15.000,00 

GRUPO 2 – VANS E CAMIONETAS  

PLACA MARCA / MODELO ANO  

MLJ-5338 AMBULÂNCIA Ducato MaxiCargo/Furgão 2013 R$ 20.000,00 

QHY-2874  Doblo Essence 1.8   2016 R$ 15.000,00 

QIJ-9567 MASTER MINIBUS L3H2  2017 R$ 20.000,00 

DWC-7340 DOBLO JAEDI  2008 R$ 10.000,00 

MLR-3449 Doblo ATTRACTIVE 1.4 Fire Flex 8V 5p  2013 R$ 15.000,00 

QIN-5694 SPIN 1.8 LTZ    2017 R$ 10.000,00 

QIV-9393 SPIN 23/04/2018  2018 R$ 10.000,00 

QIH-7577 PARTNER 1.6   2017 R$ 10.000,00 

QJH-6043  PARTNER   2018 R$ 10.000,00 

QJM-4064 SPIN   2019 R$ 10.000,00 

QJS-8543 SPIN  2019 R$ 10.000,00 

GRUPO 3 – CAMINHÕES E ÔNIBUS  

PLACA MARCA / MODELO ANO  

MKC-7161 CAÇAMBA EUROCARGO 260E25 6x4 260E25  6x4 2p 
(diesel) 

2011  R$ 70.000,00 

MCM-2453 CAMINHÃO CAÇAMBA 15-180 WORKER   2004 R$ 70.000,00 

QHC-7184  CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 K   2014 R$ 70.000,00 

EDP-3458 CAMINHÃO PIPA 26.260 E  2008 R$ 70.000,00 
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MIE-0658 ONIBUS 15.190 EOD E.S.ORE   2010 R$ 70.000,00 

LWT-5788  CAMINHÃO DO LIXO CARGO 1618    1989 R$ 70.000,00 

MGP-6739 ONIBUS INDUSCAR FOZ U  2008 R$ 70.000,00 

MHA-3660 MICRO ONIBUS   2003 R$ 70.000,00 

QHC-3644 CAMINHÃO Tector 260 E 28   2013 R$ 70.000,00 

QHM-8332 MINI CAÇAMBA IVECO DAILY 55C17CS  2015 R$ 70.000,00 

QIY-9571 CARGO 1723   2017 R$ 70.000,00 

QIY-9531 CARGO 1723  2017 R$ 70.000,00 

QIU-1373 MICRO ÔNIBUS VOLARE V8L EO 2018 R$ 70.000,00 

QIR-9083 FORD CARGO 2629 6X4 EQUIPADO COM TANQUE 
MULTIUSO TRANSPORTE DE DEJETOS 

2018 R$ 70.000,00 

MME-2106 MICRO ÔNIBUS VW 2018 R$ 70.000,00 

AEH-8420 M. BENZ L. 1113  1978 R$ 70.000,00 

QJZ-7315  VW Neobus Mini Escolar  2019 R$ 70.000,00 

MCE-3136 FORD CARGO 1721 (Bombeiros) 2002 R$ 40.000,00 

MEK-2880 FORD CARGO 1215 (Bombeiros) 1999 R$ 40.000,00 

GRUPO 4 – MÁQUINAS PESADAS/AGRÍCOLA/IMPLEMENTO  

MARCA / MODELO ÓRGÃO  

TRATOR MASSEY FERGUNSON  1999 1999 R$ 40.000,00 

TRATOR BUDNY   2014 R$ 40.000,00 

MOTONIVELADORA 140 M    1975 R$ 40.000,00 

MOTONIVELADORA CASE  R$ 90.000,00 

ROLO VAP 70 LT    2011 R$ 40.000,00 

PÁ- CARREGADEIRA W 130 ZB     2011 R$ 90.000,00 

CARREGADEIRA MUSTANG BOB CAT    2013 R$ 30.000,00 

DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL 01   2012 R$ 7.000,00 

DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL 02  2012 R$ 7.000,00 

PLANTADEIRA DE 03 LINHAS    2010 R$ 7.000,00 

PÁ CARREGADEIRA SD 200   2015 R$ 40.000,00 

CARRETA AGRÍCOLA  2015 R$ 3.000,00 

PULVERIZADOR KO  2000 R$ 3.000,00 

ROÇADEIRA   2014 R$ 1.000,00 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA 135 NEW HOLLAND  R$ 90.000,00 

BRITADOR MÓVEL 4 ESTEIRAS MERCANTIL  2018 R$ 110.000,00 

RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 2011 R$ 50.000,00 

ENSILADEIRA JF  2018 R$ 15.000,00 

RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 CIMCATARINA 2012 R$ 90.000,00 

Escavadeira Hidráulica Hyundai 180  2019 R$ 40.000,00 

Distribuidor de adubo Sólido   2018 R$ 5.000,00 

Distribuidor de adubo Solido  2019 R$ 5.000,00 

Britador Móvel CCM 2009 R$ 50.000,00 

MINI RETROESCAVADEIRA 1CX JCB 2017 R$ 25.000,00 

RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR 2010 R$ 90.000,00 

Os Preços ora REGISTRADOS, de acordo a proposta apresentada pela(s) DETENTORA(S) no Processo de 
Licitação, correspondem à expectativa de aquisição durante a vigência da ata 
 

Percentual mínimo de desconto. 
 

Item 
 

Descrição dos lotes / grupo 
 

Unidade 
Percentual de 
desconto (%) 

 
01 

Fornecimento de peças para Veículos Leves – 
LOTE/GRUPO 01 

Percentual (%) 5% 

 
02 

Fornecimento de peças para Vans e Camionetas – 
LOTE/GRUPO 02 

Percentual (%) 5% 

 
03 

Fornecimento de peças para Caminhões e ônibus – 
LOTE/GRUPO 03 

Percentual (%) 5% 

 
04 

Fornecimento de peças para Máquinas pesadas / Agrícolas / 
Implementos – LOTE/GRUPO 04 

Percentual (%) 5% 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2020 - PMRA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2020 – PMRA 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
Nome da Empresa:____________________________________________________ 
 
  
CNPJ:____________________________________________ 
    
 
   
Com sede em 

______________________________________________________________________________, declara, sob 

as penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no 

presente processo licitatório. 

 
 
 
LOCAL:______________________ 
 
 
 
DATA: ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

Carimbo da empresa 
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ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇO 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2020 - PMRA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2020 – PMRA 

“PROPOSTA DE PREÇO” 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 

 

2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta: 12 (doze) meses. 
 
3. ENTREGA: A entrega será de até 3 dias, após o recebimento da Autorização de fornecimento. 
 
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria, mediante apresentação 
da nota fiscal.  
 
5. DECLARAÇÃO: Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta de preço estão inclusos todos os 
impostos, taxas, seguros e encargos sociais, trabalhistas e Previdenciários, referente à entrega do referido 
objeto. 
 
6. OBJETO DA PROPOSTA: 1.1 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) 
especializada(s) PARA MAIOR DESCONTO OFERECIDO no fornecimento de peças, componentes, materiais 
e acessórios automotivos, originais, genuínos e novos, para os veículos, máquinas, equipamentos e 
implementos da frota municipal pertencente ao Município de Rio das Antas, ao Fundo Municipal de Saúde, 
outros fundos e demais órgãos vinculados à administração pública Municipal, tudo conforme as cláusulas do 
presente edital. 
 

 

Item 
 

Descrição dos lotes/grupo 
 

Unidade 
Percentual de 
desconto (%) 

 
01 

Fornecimento de peças para Veículos Leves – 
LOTE/GRUPO 01 

Percentual 

(%) 

 

____% 

 
02 

Fornecimento de peças para Vans e Camionetas – 
LOTE/GRUPO 02 

Percentual 

(%) 

 

____% 

 
03 

Fornecimento de peças para Caminhões e ônibus – 
LOTE/GRUPO 03 

Percentual 

(%) 

 

____% 

 
04 

Fornecimento de peças para Máquinas pesadas / 
Agrícolas / Implementos – LOTE/GRUPO 04 

Percentual 

(%) 

 

____% 

 
 
 

 

Razão Social: ____________________________________________________________________________ 

Nome de Fantasia:________________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________________________ 

Bairro:__________________Município:________________________Estado:________CEP:_____________ 

Fone:______________________________   E-mail: _____________________________________________ 

CNPJ: __________________________________________________________________________________ 

Inscrição Estadual: ______________________________    Inscrição Municipal________________________ 

 

Nome do responsável:_________________________________________ Fone: ___________________ 

CPF: ___________________________              Identidade:__________________________ 
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DADOS BANCÁRIOS (facultativo)  
 
Nome do Banco:  
  

Nº da Agência:  
 

 
Nº da Conta Corrente da Licitante:  

 
 
Data: ______________________ 
 
Local: ______________________ 
 

 
_________________________________________ 

Assinatura e carimbo do Representante legal. 
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 
 

O MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
83.074.294/0001-23, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. Ronaldo Domingos Loss, brasileiro, 
inscrito no CPF nº 536.769.559-00 e RG nº 10R 1.107.912, residente e domiciliado na Rua do Comércio, 
Centro em Rio das Antas.  
 

CONTRATADA: EMPRESA VENCEDORA, PESSOA JURÍDICA... 
 

Pelo presente instrumento particular entre o MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS e a CONTRATADA acima 
definidos e qualificados, por seus respectivos representantes legais infra-firmados, fica justo e contratado o 
integral cumprimento das cláusulas e condições que seguem: 
 
CLÁUSULA I - DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 
1.1 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) PARA MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO no fornecimento de peças, componentes, materiais e acessórios 
automotivos, originais, genuínos e novos, para os veículos, máquinas, equipamentos e implementos da frota 
municipal pertencente ao Município de Rio das Antas, ao Fundo Municipal de Saúde, outros fundos e demais 
órgãos vinculados à administração pública Municipal. 

 
CLÁUSULA II - DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1 - Este Contrato é firmado baseado no que determina o Processo Licitatório nº 0008/2020-PMRA na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 0005/2020-PMRA de 04 de Fevereiro de 2020. 
 

2.2 - As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente processo correrão por conta da dotação 
específica do orçamento do exercício de 2020, CONFORME BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO anexo ao 
processo. 
 

CLÁUSULA III - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
 
3.1 - O CONTRATANTE pagará à contratada pela mercadoria referida na Cláusula I, item 1.1, durante a 
vigência do referido Contrato, o valor total de R$______________, ______________________), mediante 
comprovação da entrega da mercadoria. 
3.2 - O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega e aceitação das peças (liquidação da 
despesa), mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal e do arquivo XLM, onde deverá constar o número 
da Autorização de Fornecimento que se refere. 
3.3 - A nota fiscal deverá ser emitida após o recebimento da autorização de fornecimento e aceitação e 
aprovação do produto pela contratante. Para a liquidação da nota a empresa deverá encaminhar anexa a nota 
fiscal o termo de garantia das peças (Certificando inclusive que estas são originais). 
3.4 - Não haverá reajuste de preço do valor do contratado. 
 

CLÁUSULA IV - O PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

4.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses. 
4.2 – O futuro contrato administrativo poderá ser substituído por Autorização de Fornecimento. 
 

CLÁUSULA V - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE E DA FISCALIZAÇÃO 
 
5.1 - Fiscalizar a execução do Pregão Presencial, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 
contratante pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto 
a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 
5.2 - Efetuar pagamento no prazo fixado; 
5.3 - Prestar informações necessárias, com clareza, à contratante, para entrega das peças e materiais 
solicitados; 
5.4 - Notificar a contratante, fixando-lhe prazo para substituição das peças e materiais impróprios para uso. 
5.6 – DA FISCALIZAÇÃO: Para o cumprimento da presente cláusula, o contratante designará os servidores 
Almir Jose Ferrarin, Ivoney Caregnato, Alan Fernando Mozzato e Nélio Rancan para o acompanhamento, 
fiscalização e aceitação das peças fornecidas, para assegurar sua perfeita qualidade. 
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CLÁUSULA VI  - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E OBRIGAÇÕES   
 

6.1 - A solicitação dos materiais, objeto desta licitação será de forma parcelada, de acordo com a necessidade 
das Secretarias, Fundos e órgãos vinculados solicitantes desta Prefeitura Municipal 
6.2 - A empresa contratada deverá, após o recebimento do pedido do material, encaminhar ao Fiscal do 
Contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, orçamento detalhado do item requisitado, 
descriminando o valor, que deverá ter como base a tabela CILIA/FABRICANTE, mencionando, desde já, o 
percentual de desconto. O procedimento deverá ser feito preferencialmente por meio digital (e-mail); ou 
entregue impresso e assinado diretamente ao fiscal 
6.3 - Todas os materiais devem estar dentro das normas técnicas da ABNT, em atendimento às exigências 
legais, dentro das especificações técnicas dos fabricantes dos materiais e em obediência as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.  
6.4 - As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira em horário comercial, na garagem do 
município.  
6.5 - A empresa deverá apresentar mensalmente a relação de peças detalhadas que foram entregues, a fim de 
que o Município possa providenciar controle maior. 
6.6 - A licitante vencedora terá o prazo máximo de até 1 (um) dia para apresentar o orçamento do material, 
inclusive informar o prazo de entrega dos materiais. 
6.7 - Após o envio do orçamento para o fiscal do contrato no prazo já determinado, este deverá realizar a 
conferência do valor, e posterior empenhamento da despesa.  
6.8 - O fiscal de contrato enviará depois da verificação e empenhamento a nota de empenho/autorização de 
fornecimento para empresa que deverá obrigatoriamente entregar o material solicitado no prazo máximo de 2 
(dois) dias na garagem do município 
6.9 - Qualquer imprevisto, necessidade ou condição que venha a frustrar a entrega da peça/material no devido 
prazo, deverá ser justificada ao fiscal do contrato, devendo o contratado indicar a provável data da entrega.  
6.10 - Para aprovação do valor orçado, apresentado pela licitante vencedora, o (a) responsável pela Secretaria 
requisitante fará, necessariamente, a análise comparativa da tabela do fabricante ou tabela CILIA, ou ainda 
pesquisa de mercado seguindo as orientações do tribunal de contas do Estado.  
6.11 - As peças/materiais não aprovados pela fiscalização serão imediatamente devolvidos e deverão ser sem 
ônus para o município entregues conforme solicitado em prazo máximo de 2 (dois) dias. 
6.12 - A licitante vencedora poderá realizar, a seu critério, vistoria nos veículos (check list). 
6.13 - A vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura. 
6.14 - A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizado pelos servidores Almir José Ferrarin, Nélio 
Rancan, Alan Fernando Mozzato, Ivonei Caregnato que anotarão em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do mesmo e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 
6.15 - Cada órgão participante poderá designar servidor para acompanhamento e fiscalização da execução do 
objeto. 
6.16 - Os veículos, máquinas e equipamentos contemplados nesta licitação, bem como, as especificações do 
objeto, estão descritas no Anexo I deste termo. 
6.17 - A quantidade de veículos indicada no Anexo I deste Edital visa somente oferecer aos proponentes 
elementos para avaliação potencial dos valores totais a serem gastos por veículo, sendo que tal quantitativo 
não constitui, sob nenhuma hipótese, garantia de volume de aquisição de materiais a ser requisitado. 
6.17.1 - Poderá ocorrer, a critério do órgão gerenciador e dos órgãos participantes, alteração nos veículos, 
máquinas e equipamentos descritos em cada categoria (Anexo I), em virtude de novas aquisições ou 
supressão como inservíveis ou desnecessários. 
6.18 - Quaisquer aquisições de peças, componentes, materiais e acessórios automotivos originais ou genuínos 
e novos, deverão ser atendidos e estarem em conformidade com as normas e padrões de exigências da ABNT, 
NBR 15831:2010 e NBR 13.032, órgãos técnicos competentes, legislações correlacionadas, normas e padrões 
dos fabricantes. 
6.19 - As peças fornecidas deverão ser novas, genuínas ou originais, sendo vedado o fornecimento de peças 
não originais ou genuínas, usadas, recondicionadas, remanufaturadas ou cujas marcas não sejam utilizadas 
pelas respectivas montadoras. 
6.20 - Considera-se, para este edital, peça genuína aquela fornecida por concessionária autorizada da marca 
do veículo e, peça original aquela comercializada com o nome do fabricante e fornecida por empresas 
vendedoras de autopeças. 
6.21 - As peças, componentes, acessórios e materiais originais e suas quantidades deverão corresponder ao 
efetivamente necessário para a realização da respectiva manutenção do veículo, devendo a empresa se abster 
de propor peças em desacordo com o realmente empregado em cada caso concreto. Tais parâmetros serão 
regidos pela TABELA CILIA e/ou TABELA OFICIAL DO FABRICANTE. 
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6.21.1 - Toda divergência será passível de negativação dos orçamentos pelo gestor da frota do órgão 
requisitante. 
6.22 - O sistema CILIA é um software de orçamentação eletrônica destinada à reparação automotiva, que 
permite a elaboração de orçamentos rápidos. Utilizado pela grande maioria das seguradoras do mercado, o 
sistema contém um completo banco de dados com preços de peças de diversas marcas e modelos de 
veículos, incluindo também o tempo de reparo estimado para cada tipo de troca de peça e serviço a ser 
realizado. Assim, com esta ferramenta, é possível a realização de um orçamento rápido, prático e justo para 
todas as partes envolvidas na negociação. Para maiores informações sobre o sistema CILIA, consultar 
http://cilia.com.br. 
6.23 - A proponente vencedora, na assinatura da futura Ata de Registro de Preços, deverá: 
a. possuir cadastro e o respectivo acesso ao sistema CILIA, na versão FULL (off-line), cujo ônus pela 
ativação e manutenção do cadastro junto ao sistema é de responsabilidade exclusiva da proponente 
vencedora, sem possibilidade de repassar quaisquer custos ao contratante/licitante ou transferir-lhe a 
responsabilidade. 
b. proporcionar ao contratante/licitante o acesso ao sistema CILIA, sem ônus para a Administração Pública 
contratante, a fim de que esta possa certificar/verificar os preços que o contratado está praticando. 
6.24 - As peças e suas quantidades que não estiverem relacionados no SISTEMA CILIA, só terão sua 
execução autorizada após análise e aprovação do secretário da pasta responsável ou seu designado podendo 
ser o gestor da frota do órgão requisitante. 
6.25 - Nesta hipótese, serão utilizados como forma para fixação do valor sobre o qual incidirá o desconto, 
sequencialmente e subsidiariamente, os seguintes parâmetros: 
a. A tabela de valores das peças fornecida pela fabricante do veículo ou máquinas; 
b. O valor praticado no mercado regional, que será obtido através de pesquisa de preços/orçamentação. 
6.26 - Em nenhum caso poderá ser aplicado percentual de desconto diferente do apresentado pela 
proponente vencedora, independentemente se o parâmetro utilizado for a TABELA CILIA ou os previstos no 
item 4.25 a e b deste termo . 
6.27 - O órgão requisitante, por intermédio de servidor autorizado, solicitará aquisição das peças, 
componentes, materiais e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, através do sistema de gestão 
da frota de veículos do Município. 
6.28 - Considerando-se questões de ordem operacional e financeira na relação custo-benefício e, preservando-
se o interesse público, a proponente vencedora terá que disponibilizar o  orçamento no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após a solicitação do servidor autorizado. 
6.29 - A proponente vencedora deverá se responsabilizar pela entrega das peças no local indicado pelo gestor 
da ata de registro de preços, sem custos adicionais, oportunidades em que o prazo de entrega será de 2 dias. 
6.30 - O servidor designado receberá as peças, componentes, materiais e acessórios automotivos originais 
ou genuínos e novos e deverá conferir se as mesmas estão em conformidade com as quantidades e 
especificações constantes na Ata Registro de Preço, especificações do edital e do SISTEMA CILIA e/ou 
TABELA OFICIAL DO FABRICANTE. 
6.31 - As peças, componentes, materiais e acessórios automotivos substituídas deverão ficar sob 
responsabilidade de servidor designado para procedimentos que devem ser realizados. 
6.32 - O órgão requisitante reserva-se no direito de exercer ampla fiscalização do fornecimento dos materiais 
e serviços, verificando se estão sendo cumpridos os termos contratuais, não se excluindo a proponente 
vencedora da responsabilidade por qualquer irregularidade. 
6.33 - Constatado o fornecimento de materiais de má qualidade, o órgão requisitante poderá utilizar-se do 
disposto na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
6.34 - A proponente vencedora deverá fornecer a garantia mínima do fabricante para as peças. 
6.34.1 - As peças utilizadas para retífica, montagem e colocação de motor completo devem ter, no mínimo, 
garantia de 06 meses ou 20.000 (vinte mil) quilômetros, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 
6.35 -  O aceite pelo órgão requisitante e seu servidor designado não exclui a responsabilidade civil do 
fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico, ou por desacordo com as especificações 
estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente. 
6.36 - Caberá a proponente vencedora obedecer ao objeto do presente edital e as disposições legais 
contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade. 
6.37 - O fornecedor das peças deverá entregar as mesmas diretamente ao fiscal do contrato de cada 
departamento ou ao mecânico do Município, onde neste momento o responsável em receber as peças deverá 
verificar a qualidade das mesmas, no recebimento das peças, onde o mesmo destacará na nota fiscal 
“recebido e aprovado” ou “peças reprovadas”.   
6.38 - No fornecimento das peças, componentes, acessórios, ou sistemas fornecidos estes deverão estar 
cobertos por garantia, que deverá obedecer ao prazo de garantia estipulado expressamente pelo fabricante em 
termo próprio e contará a partir da data de instalação ou execução do serviço, não podendo ser inferior a 90 
(noventa) dias. 
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6.39 - A empresa fica obrigada a arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, 
dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros.  
6.40 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não  
6.41 - Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.  
6.42 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
6.43 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 
8.666, de 1993.  
6.44 - O transporte e despesas relativas a entrega são totalmente por conta da contratada, eximindo o 
município de qualquer responsabilidade. 
6.45 - Aceitar a fiscalização do Município e tomar as medidas necessárias e determinadas pelos responsáveis 
pela fiscalização, dando livre acesso a estes responsáveis, não se excluindo a empresa contratada da 
responsabilidade por qualquer irregularidade; 
6.46 - Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais ou pessoais que ocorrerem no decorrer das entregas, 
inclusive perante terceiros; 
6.47 - Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município ou a terceiros, por ação ou omissão do 
seu pessoal, durante a execução do contrato 
6.48 Manter a ética e o sigilo nos dados e informações que tenham acesso, quando da execução do objeto. 
6.49 - Responder pelo extravio de qualquer bem patrimonial ou de consumo do Município, em decorrência da 
execução dos serviços, desde que devidamente comprovado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
 
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES E DA MULTA 
 
7.1 - Ficam estabelecidas as seguintes penalidades, na eventual inadimplência total ou parcial da 
CONTRATADA; 
7.1.1 - Advertência; 
7.1.2 - Outras penalidades estabelecidas na Lei 8.666/93, suplementada pela Lei 8.883/94 em seus Artigos 86 
a 88. 
7.2 - A CONTRATADA incorrerá em multa de 10% sobre o valor total do contrato, correspondente ao valor de 
eventual nova contratação, quando a CONTRATADA manifestar interesse em rescindir o presente instrumento 
sem findar o prazo de vigência do mesmo, salvo motivos de força maior, devidamente justificadas por escrito e 
aceito pelo CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA VIII - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
8.1 - Regerá está cláusula no que couber o estabelecido pela Lei nº 8.666/93, Artigos 77 a 80, suplementada 
pela Lei 8.883/94, acordos e regulamentos específicos, na eventualidade da inexecução total ou parcial do 
objeto contratado, podendo ser rescindido pela CONTRATANTE, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial ou extra judicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, nos seguintes 
casos; 
8.1.1 - No caso de dolo, culpa, simulação ou fraude de execução do presente contrato. 
8.1.2 - Quando ficar evidenciado a incapacidade da CONTRATADA em dar execução ao contrato ou para 
prosseguir na sua execução. 
8.1.3 - Se a contratada transferir o presente contrato, ou a sua execução no todo ou em parte, sem a prévia 
autorização do CONTRATANTE. 
8.1.4 - Se a contratada falir, entrar em concordata, em liquidação ou dissolução ou, ainda, ocorrer alteração em 
sua estrutura social que impossibilite ou prejudique a execução do presente contrato. 
8.1.5 - A qualquer tempo por conveniência do Contratante. 
8.2 - Em caso de rescisão contratual o CONTRATANTE ou a CONTRATADA terá que informar a outra parte, 
por escrito, com uma antecedência mínima de 30(trinta) dias. Restringindo-se ao pagamento dos serviços 
prestados até a data da rescisão. 
 
CLÁUSULA IX - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
9.1 - Através de Termo Aditivo o presente contrato poderá sofrer alterações nas situações estabelecidas pela 
Lei 8.666/93, suplementada pela Lei 8.883/94, em seu Art. 65, numerado em Ordem crescente. 
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CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 - Para todos os efeitos de direito, o presente contrato será arquivado na repartição competente do 
CONTRATADO na forma do Art.60 da Lei 8.666/93, suplementada pela Lei 8.883/94. 
10.2 - A presente Minuta contratual poderá sofrer alterações em suas cláusulas com o intuito de melhor 
adequar ao objeto da presente licitação. 
10.3 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. O presente contrato rege-se pelas disposições contidas na Lei 8.666/93, 
suplementada pela Lei 8.883/94, que institui normas para licitações e contratos, bem como os casos omissos. 
 
CLÁUSULA XI - DO FORO 
11.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Caçador (SC), com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questão decorrentes da plena e fiel execução deste contrato. 
 

11.2 - E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 03(três) vias de igual teor e 
forma, tudo na presença de duas testemunhas que também o assinam. 

                                              Rio das Antas (SC),__ de_____ de 2020. 
Contratante.............................                                             Contratada................ 
Testemunhas _____________________                             ______________________ 
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ANEXO V – RECIDO DE RETIRADA 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2020– PMRA 
 
MODALIDADE: Pregão Presencial 0005/2020 – PMRA  

 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 
Objeto: 1.1 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) PARA 
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO no fornecimento de peças, componentes, materiais e 
acessórios automotivos, originais, genuínos e novos, para os veículos, máquinas, equipamentos e implementos 
da frota municipal pertencente ao Município de Rio das Antas, ao Fundo Municipal de Saúde, outros fundos e 
demais órgãos vinculados à administração pública Municipal. 

 
 

R E C I B O 

 

A Empresa __________________________________________________, inscrita no CNPJ 

__________________________________retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer 

alteração pelo e-mail __________________________________________, ou fone 

________________________, ou 

endereço:_________________________________________________________________________________ 

CEP_______________.  

 

 

 

 

_______________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

 

Local e data:_________________________________________________ 

 

 

 
Favor preenche e enviar o recibo para o e-mail: licita@riodasantas.sc.gov.br. A não remessa do recibo 
preenchido exime o Pregoeiro e a Comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como quaisquer informações adicionais. 
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