MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR
123/2006.

Município de Pinhal da Serra
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Processo Administrativo nº 139/2017
Processo de Compra nº 139/2017
Edital de Pregão Presencial nº 34/2017
Tipo de julgamento: Menor preço por Lote

O PREFEITO DE PINHAL DA SERRA, no uso de suas atribuições, torna público, para o
conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 21 do mês de junho do ano de 2017, na sala de
Licitações da Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra, localizada na Avenida Luiz Pessoa da Silva Neto, n°
1294, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 167/2017, com a finalidade de
receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de microempresa (ME), empresas
de pequeno porte (EPP) ou microempreendedor individual (MEI), para fornecimento de peças e mão de obra
para conserto de cavalo macânico e carreta prancha, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal
nº 10.520, de 17/07/2002, Lei complementar nº 123/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666,
de 21/06/1993.

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação tem a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração, visando a CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP) OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), PARA FORNECIMENTO DE
PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE CAVALO MECÂNICO PLACA IDH 7454 E
CARRETA PRANCHA PLACA BXA 0677, conforme itens especificados no ANEXO I, que é parte
integrante deste edital.
1.2. O Setor de Licitações disponibilizará o Anexo I (itens) no Site da Prefeitura
www.pinhaldaserra.rs.gov.br junto ao programa do Betha Compras a fim de possibilitar o
preenchimento do mesmo, sendo que será obrigatório também a empresa apresentar a proposta
impressa.
1.3. Para conserto do cavalo mecânico placa IDH 7454 (LOTE 1), serão considerados os seguintes
serviços:
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Fazer embuchamento dianteiro
Trocar óleo e filtros
Trocar barra torção cabine
Trocar amortecedores cabine
Examinar vazamento hidráulico
Trocar esticar correia
Trocar amortecedores dianteiros
Trocar filtro secadora
Trocar cruzeta
Trocar buchas estabilizador
Trocar mola mestre
Trocar paralama tração LE
Trocar boia tanque
Trocar calços cabine
Trocar anel radiador
Remoção bomba e bicos

1.4. Para conserto da carreta prancha placa BXA 0677 (LOTE 2), serão considerados os seguintes
serviços:
 Conserto e ajuste de rampa
 Endireitar parachoque e trocar faixa
 Conserto pés carreta
 Serviço de mola
 Solda e corte
 Mão de obra
 Trocar cuica trazeira LD
Observação 01: As peças a serem substituídas deverão ser de 1ª linha.
Observação 02: A empresa deverá ter em seu quadro funcional, mecânico com experiência
comprovada através de certificados de cursos na área.
Observação 03: É FACULTADA às proponentes a realização de visita técnica por profissionais
habilitados designados pela empresa, para avaliação dos serviços a serem realizados. A vistoria prévia
constitui condição para auxílio na identificação dos quantitativos, bem como à própria elaboração de suas
propostas comerciais.

Observação 04:

Não serão aceitas quaisquer alegações posteriores de desconhecimento dos

serviços, para omissão de obrigações contratuais ou de exigências contidas neste Edital.
Observação 05: A vistoria poderá ser realizada com prévio agendamento, através do telefone (54)
3584-0250, das 08h às 17h, de segunda a sexta feira, com o Senhor Adenir Junior Mondo, e a mesma poderá
ocorrer até 2 (dois) dias anterior à data fixada para a realização da Licitação.
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Observação 06: O licitante deverá cotar todos os itens do respectivo lote, sob pena de
desclassificação no mesmo.
Observação07: Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
Observação 08: A retirada dos veículos das dependências da municipalidade, bem como a entrega
dos mesmos, é de inteira responsabilidade da licitante vencedora do certame.

1.2. Serão aceitos os proponentes que enviarem os dois envelopes via correio ou outro meio de
transporte desde que sejam recebidos em tempo hábil e ficarão estes, pelo fato de não possuírem
representação no certame, com valor de proposta única e sem possibilidade de lances verbais.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA –
ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP ou MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI,
qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.
2.2. Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica enquadrada nos termos
do art.3º Lei Complementar nº 123/2006, e que atendam todas as exigências do presente Edital e seus anexos,
correndo por sua conta todos os custos com a elaboração e apresentação da proposta;
2.2.1. Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas, enquadrada nos
termos do art.3º Lei Complementar nº 123/2006, que comprovem com documentos de registros ou
autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;
2.2.2. Poderão participar da presente licitação todas as empresas, enquadrada nos termos do art.3º Lei
Complementar nº 123/2006, cadastradas ou não na Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra.
2.3. Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que não se enquadrem nos
termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e se encontrem em uma ou mais das seguintes situações:
a) em processo de falência, em recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação;
b) reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
c) estrangeiras que não funcionem no país;
d) que tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham sido declaradas
inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública;
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2.4. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão
referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços.

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por
meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente
identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da
representada.
3.1.1. A identificação será realizada através da apresentação de documento oficial com foto.
3.1.2. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:
a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem
como para a prática dos demais atos do certame;
b) apresentar, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação; (conforme anexo III)
c) apresentar, declaração, sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para qualificação como
microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; ( conforme anexo V)
d) apresentar, Cartão do CNPJ;

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada
fora dos envelopes.
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
A) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá
apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade
por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade
civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
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a.5) registro comercial, se empresa individual.
B) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em que
conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa
outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a
indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos
necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
( Conforme anexo II)
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato
de investidura do outorgante como representante legal da empresa.
3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório
a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

4. DA APRESENTAÇÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital,
deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não
transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE
PREÇOS
Município de Pinhal da Serra
PREGÃO Nº 34/2017
Data e hora da abertura.
Razão Social e CNPJ.
Endereço completo do licitante.
E-mail e telefone.

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO
Município de Pinhal da Serra
PREGÃO Nº 34/2017
Data e hora da abertura.
Razão Social e CNPJ.
Endereço completo do licitante.
E-mail e telefone.

4.2. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e
demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.
4.3. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a
participação de nenhuma licitante retardatária.

5. PROPOSTA DE PREÇO - (conforme anexo VI)
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser
apresentada em CD ou Pendrive (através do programa Betha compras) e em folhas sequencialmente
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numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em
linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:
a) razão social da empresa;
b) descrição completa das peças ofertadas como, marca, referências e demais dados técnicos;
c) preço unitário líquido e total, bem como preço total por extenso, indicado em moeda nacional, onde
deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda,
despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora, sendo vedada a
desistência do valor proposto.
d) Cotar todos os itens do respectivo lote, sob pena de desclassificação no mesmo.
Observação 1: Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto licitado, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da
licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da empresa participante do processo licitatório, devendo
observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não faça cotação errada.
Observação 2: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 2
(duas) casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual
contratação.
Observação 3: As propostas das empresas não deverão ser superiores ao valor máximo estipulado no Anexo I
sob pena de desclassificação das mesmas.
Observação 4: Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta
de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer
novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior,
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores
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distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da
vencedora.
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 s (sessenta segundos) para apresentar nova
proposta.
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente
às penalidades constantes no item 15 deste edital.
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na
exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances,
sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das
propostas.
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os
valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido
apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.
6.13. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 6;
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b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão
no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o
instrumento convocatório.
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.
6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ATA circunstanciada, contendo, sem prejuízo de
outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste Município,
conforme subitem 18.1 deste edital.
6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

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

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial no caso de empresa individual;
b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
c) 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;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.
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Observação: As empresas que apresentarem no Credenciamento cópia do RG e CPF autenticadas bem
como cópia autenticada do Contrato Social na íntegra, a sua apresentação na documentação de
habilitação “Regularidade Jurídica”, fica facultada.

7.1.3. REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN
(Certidão Conjunta Negativa);
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o prazo de
validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como
complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.

7.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

7.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

7.1.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove
a aptidão do proponente para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente. O atestado deverá ser impresso
em folha timbrada e conter o CNPJ, nome, cargo, assinatura do responsável pela informação e carimbo da
empresa. No atestado deve constar também se foram cumpridos os prazos de execução, e a qualidade do
mesmo, sem fatos que desabonem sua conduta, além de estar assinado e datado. (conforme anexo VII)
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b) Lista de profissionais mecânicos que fazem parte do quadro funcional da empresa, com cópias dos
certificados dos cursos desses profissionais na área de mecânica.
d) A Licitante deverá comprovar que o referido profissional mecânico, citado acima, pertence ao seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes. Em se tratando de empregado, através de cópia
reprográfica autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Termo de compromisso e, no
caso de sócio da empresa, através do Ato constitutivo e/ou Contrato Social. Todos os documentos deverão
estar atualizados.
7.2. Havendo alguma restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos
no item 7.1.3, deste edital, a proponente terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova
documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada
como vencedora do certame.
7.2.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante
o transcurso do respectivo prazo.
7.2.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo o
pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados
a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.
7.2.3. O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno
porte, o microempreendedor individual e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que
apresentem alguma restrição.
7.2.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, implicará na
inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem prejuízo das penalidades
previstas no item 15.1, alínea a, deste edital.
7.2.5. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor
recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência
do direito de recorrer por parte da licitante.
7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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8.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de
recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
8.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o
registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões
do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a
todas, vista imediata do processo.
8.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública
do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
8.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir,
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

9. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor
preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
9.2. Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o pregoeiro inabilitará a licitante e
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim,
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora,
ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
9.3. A homologação do objeto da licitação, ao vencedor, será feita pelo ordenador de despesas.

10. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias, convocará a
vencedora para assinar o Contrato em igual prazo, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste edital.
10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez e pelo mesmo
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
10.3. A empresa vencedora deverá retirar os veículos a serem consertados nas dependências da
garagem municipal. Após o conserto, os mesmos deverão ser entregues novamente neste endereço. Todo esse
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processo será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pelo prefeito municipal, que verificará a
correta execução do toda a mão de obra, conforme descrito nos itens 1.3 e 1.4 deste edital.
10.4. Os serviços deverão ser executados no prazo de 20 dias, a contar da assinatura do contrato.
10.5. A prestação do serviço será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Adenir Junior Mondo,
Chefe da oficina mecânica, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
prestação dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
10.6. O prazo de vigência do presente instrumento se inicia com a sua assinatura e termina com a
devolução do último veículo, devidamente consertado, que será de no máximo 20 dias.

11. DA ENTREGA E DA GARANTIA
11.1. Os serviços realizados deverão ter garantia de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.
11.2. Verificada a desconformidade com o serviço realizado, a licitante vencedora deverá promover
as correções necessárias no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sujeitando-se às penalidades
previstas neste edital.
11.3. A retirada, bem como a devolução dos veículos deverá ser feita pelo próprio licitante, livres de
frete e descarga, no parque de máquinas do Município Pinhal da Serra /RS.

12 . DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento será realizado após a execução dos serviços, mediante apresentação da NF/fatura,
aprovada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, em até 05 (cinco) dias após a liquidação do
documento fiscal.
12.2. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá constar, para fins de pagamento, informações
relativas ao nº do Processo de Licitação, n° do empenho, se a empresa é optante do “SIMPLES”, bem como,
seus respectivos anexos de enquadramento e alíquotas para as devidas retenções.
12.3. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças, serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
12.4. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos
sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento
do objeto deste Pregão.
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12.5. Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe
o seu pagamento, o prazo para pagamento constante no item 12.1 fluirá a partir da respectiva regularização.
12.6. O pagamento feito à contratada não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao
fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos produtos entregues.
12.7. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria.

13 – DAS OBRIGAÇÕES
13.1 DA CONTRATADA:
13.1.1. Executar os serviços licitados conforme especificados no edital.
13.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução.
13.1.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor.
13.1.4. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços.
13.1.5. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da entrega do
objeto, serão de exclusiva responsabilidade da Contratada.
13.1.6. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE.
13.2. DO CONTRATANTE:
13.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com os
termos de edital e os termos de sua proposta;
13.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
13.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
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13.2.4. Atestar a NF/fatura e efetuar o pagamento da CONTRATADA nos termos do Edital.
13.2.5. Aplicar a CONTRATADA todas as sanções cabíveis, caso ocorra o descumprimento do objeto.

14. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
14.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 2 (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;
14.1.1. Caberá a Autoridade Superior decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a
impugnação interposta;
14.1.2. Se procedente e acolhida a impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova data será
designada para a realização do certame.
14.2. Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização da licitação, incorrerá nas penas do art. 93 da
Lei 8666/93, assegurado contraditório e a ampla defesa;
14.3. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.

15. DAS PENALIDADES:
15.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo
de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
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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;
g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
h) As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
i) 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.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A execução do objeto desta licitação correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
(286) 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo
(287) 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

17. DAS ALTERAÇÕES
17.1. Este Termo de Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de
interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Pinhal da Serra, setor de
Licitações, sito na Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, nº 1294, por e-mail (licitacao@pinhaldaserra.rs.gov.br)
ou pelo telefone fax (54) 3584 0272 , no horário compreendido entre as 08 e 17 horas, preferencialmente, com
antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.
18.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações.
18.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato
do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro
dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
18.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu
endereço, e-mail e os números de fax e telefone.

15

MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
18.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados
em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por Servidor Municipal, ou ainda,
publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet)
ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.
18.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
18.7. A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações
previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor e alterações subsequentes.
18.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a
finalidade e a segurança da contratação.
18.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la
por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal Nº8.66693).
18.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação
e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
18.11. Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I – Itens;
Anexo II – Carta de representação / Credenciamento;
Anexo III – Modelo de declaração que atende os requisitos de habilitação;
Anexo IV – Modelo de declaração que não emprega menor;
Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP;
Anexo VI – Modelo da Proposta de Preço;
Anexo VII – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;
Anexo VIII – Minuta de Contrato;
Anexo IX – Manual Auto Cotação ( Betha compras);

Pinhal da Serra, 06 de junho de 2017.

Anderson de Jesus Costa
Prefeito
Este edital foi devidamente examinado e aprovado por
esta Assessoria Jurídica.
Em ___/___/______.
________________________
Assessor(a) Jurídico(a)
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ANEXO II
Modelo de Carta de Representação/ Credenciamento
CARTA DE REPRESENTAÇÃO/ CREDENCIAMENTO
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., com endereço
à............................., através do seu ................................ (proprietário, sócio-proprietário,
presidente, gerente, diretor), .......................(nacionalidade), ........................(estado civil), portador
do RG n ..............................., CPF n. ............................., residente à .................................,
CONSTITUI como seu representante no certame licitatório – modalidade Pregão Presencial Nº
34/2017

a

ser

realizado

pela

Prefeitura

Municipal

de

Pinhal

da

Serra

o

Sr.

(a) .........................................., (nacionalidade), ........................(estado civil), portador do RG
n ..............................., CPF n. ............................., residente à ................................., que poderá
formular ofertas e lances de preço e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome
da representada, inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos.

____________________________, ____de ________de 2017.

_________________________________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa Com firma reconhecida)

OBSERVAÇÃO: Ao se utilizar deste modelo, o mesmo deverá estar obrigatoriamente
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa
(Contrato Social ou documentação equivalente, previsto no item 3.3 - a.1 à a.5 deste Edital)
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ANEXO III
Modelo de Declaração
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ nº
__________________________, com sede a Rua____________________________,
Nº_______, na Cidade de ___________________________, declara, sob as penas da Lei,
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente edital de
Licitação PR nº 34/2017, nos termos do art. 4º, VII da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002.

____________________________, ____de ________de 2017.

_________________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )
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ANEXO IV
Modelo de Declaração
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., com endereço
à............................., através do seu ................................ (proprietário, sócio-proprietário,
presidente, gerente, diretor), .......................(nacionalidade), ........................(estado civil), portador
do RG n ..............................., CPF n. ............................., residente à .................................,

declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz (se for o caso) nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
República Federativa do Brasil.

____________________________, ____de ________de 2017.

_____________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )
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ANEXO V
Modelo de Declaração
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., com endereço
à............................., através do seu ................................ (proprietário, sócio-proprietário,
presidente, gerente, diretor), .......................(nacionalidade), ........................(estado civil), portador
do RG n ..............................., CPF n. ............................., residente à .................................,

declara sob as penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos legais para qualificação como
ME ou EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido instituído pela Lei Complementar n.
123/2006.

____________________________, ____de ________de 2017.

_______________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )
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ANEXO VI
Modelo de Formulário
FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

AO MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA/ RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2017
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE
EMPRESA:____________________________________________CNPJ:___________________________
ENDEREÇO:________________________________________________
TELEFONE:__________________________ E-MAIL: ________________________________
CIDADE:____________________________________
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: ____________________________________CPF:_______________
VALIDADE DA PROPOSTA:______________DIAS. (Não inferior a 60 (sessenta)dias).
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital.

Lote Item

01 01

Quant.

Descrição

Marca

Valor un.

Valor Total

Descrição de cada item com a respectiva
marca

02
Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem
como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e
descarga, impostos, obrigações entre outros.

____________________________, ____de ________de 2017.

______________________________________________________

21

MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )
ANEXO VII
Modelo de atestado
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ n.º
_____________________________, com telefone _________________________, tendo como seu
representante legal o Sr. (a) _________________________________________________ atesta
para os devidos fins que a Empresa __________________________________________,CNPJ
n°_____________________ forneceu/fornece os produtos/serviços iguais ou semelhantes ao
objeto do referido pregão, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não
havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

__________________________, _____ de ___________________ de 2017.

_______________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )
CPF:
(carimbo do CNPJ)
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA /RS
CNPJ: 04.213.870/0001-08
ENDEREÇO: AVENIDA LUIZ PESSOA DA SILVA NETO, Nº 1293
CEP: 95.390-000
TELEFONE: (54) 3584-0250
REPRESENTANTE LEGAL: Anderson de Jesus Costa CPF: 958.993.590-72

EMPRESA:
CNPJ:
TELEFONE:
E-MAIL:
ENDEREÇO:
REPRESENTANTE LEGAL:
RG:

CPF:
Acordam proceder, nos termos do Edital de Pregão nº 34/2017, processo nº 139/2017, com seus

respectivos preços unitários e totais, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes deste
Contrato, conforme as Leis complementar nº 123/2006 Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP) OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), PARA
FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE CAVALO MECÂNICO
PLACA IDH 7454 E CARRETA PRANCHA PLACA BXA 0677,

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO: Pelo objeto da presente contratação o Contratante pagará à
Contratada a importância total de R$______________
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente instrumento se inicia com a
sua assinatura e termina com a devolução do último veículo, devidamente consertado, que será de no máximo
20 (vinte) dias.
CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA E DA GARANTIA:

4.1. Os serviços realizados deverão ter garantia de 06 meses, a contar da data de entrega.
4.3. Verificada a desconformidade com o serviço licitado, a licitante vencedora deverá promover as correções
necessárias no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
4.4. A retirada, bem como a devolução dos veículos deverá ser feita pelo próprio licitante, livres de frete e
descarga, no parque de máquinas do Município Pinhal da Serra /RS.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO:
5.1. O pagamento será realizado após a execução dos serviços, mediante apresentação da NF/fatura, aprovada
pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, em até 05 (cinco) dias após a liquidação do documento fiscal.
5.2. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nº
do Processo de Licitação, n° do empenho, se a empresa é optante do “SIMPLES”, bem como, seus
respectivos anexos de enquadramento e alíquotas para as devidas retenções.
5.3. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças, serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
5.4. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais,
tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto
deste Pregão.
5.5. Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe o seu
pagamento, o prazo para pagamento constante no item 5.1 fluirá a partir da respectiva regularização.
5.6. O pagamento feito à contratada não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento,
especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos produtos entregues.

5.7. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES
6.1 DA CONTRATADA:
6.1.1. Executar os serviços licitados, conforme especificados no edital.
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6.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
6.1.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos

dos serviços a serem executados, em

conformidade com as normas e determinações em vigor.
6.1.4. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
6.1.5. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da realização do serviço
serão de exclusiva responsabilidade da Contratada.
6.1.6. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou
ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE.
6.2. DO CONTRATANTE:
6.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com os termos de
edital e os termos de sua proposta;
6.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis;
6.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;
6.2.4. Atestar a NF/Fatura e efetuar o pagamento da CONTRATADA nos termos do Edital.
6.2.5. Aplicar a CONTRATADA todas as sanções cabíveis, caso ocorra o descumprimento do objeto.
6.2.6. Documentar as ocorrências havidas na execução do presente pregão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
7.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações Orçamentárias:
(286) 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo
(287) 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:
A CONTRATADA sujeitar-se-á às Penalidades estabelecidas na ITEM 15 do Edital regulador do Certame.
CLÁUSULA NONA: A contratada reconhece os direitos da Administração Municipal, previstos no artigo 77
da Lei Federal n° 8.666/1993.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido:
10.1. Por ato unilateral da Administração, de acordo com os artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, sem que assista à Contratada o direito de reclamar quaisquer indenizações relativas a despesas
decorrentes de encargos provenientes da execução deste Contrato.
10.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;
10.3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
10.4. Por recusa, atraso ou demora injustificadas para o fornecimento do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO:
11.1. A prestação do serviço será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Adenir Junior Mondo, Chefe da
oficina mecânica, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a prestação dos
serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
As partes contratantes elegem o foro da comarca de Vacaria como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente CONTRATO, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela
via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes assinam a presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e
forma, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Pinhal da Serra, xx de junho de 2017.

___________________
Município de Pinhal da Serra
Anderson de Jesus Costa
Contratante

___________________
Nome da Empresa:
Representante Legal:
CPF:
Contratada

TESTEMUNHAS:1__________________________________2__________________________________
CPF:

CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2017 - PR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA
Telefone: 5435840250
CNPJ: 04.213.870/0001-08
Av. Luiz Pessoa da Silva Neto
C.E.P.: 95390-000 - Pinhal da Serra - RS

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

139/2017
05/06/2017

Processo de Licitação:
Data do Processo:

139/2017
05/06/2017
Folha: 1/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item

Quantidade

Unid

Especificação

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

Lote: 1
1

2,00

2
3

1,00
1,00

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

2,00
2,00
1,00
8,00
1,00
2,00
2,00
2,00
4,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
6,00
6,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
6,00
2,00
1,00
1,00
34,00
11,00
13,00
3,00
1,00

UN REPARO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO (19-101667)
UN ROLAMENTO EXTERNO DIANTEIRO (19-10-1668)
UN ROLAMENTO INTERNO CUBO DIANTEIRO (45-011889)
UN FILTRO LUBRIFICANTE (08-05-0014)
UN FILTRO DIESEL (25-17-0028)
UN FILTRO AR (42-04-0004)
UN BUCHA ESTABILIZADOR (45-01-2405)
UN BARRA ESTABILIZADOR (45-01-1791)
UN AMORTECEDOR DA CABINE (47-04-0097)
UN MANGUEIRA HIDRÁULICA (36-03-0021)
UN COXIM TRAVA CAPO (19-10-1669)
UN COXIM LATERAL CAPO (19-10-1670)
UN ESTICADOR CORREIA COMPLETO (27-02-0513)
UN AMORTECEDOR DIANTEIRO (08-05-0019)
UN COXIM CAIXA (46-01-1743)
UN CRUZETA CARDAN (45-01-2454)
UN BORRACHA ESTABILIZADOR (46-01-0059)
UN BRACADEIRA DESCARGA (26-17-0005)
UN PARALAMA TRAÇÃO (19-10-1671)
UN BÓIA TANQUE (80-01-0581)
UN COXIM DIANTEIRO CABINE (19-10-1672)
UN ANEL BORRACHA RADIADOR (19-10-1673)
UN SUPORTE INFERIOR AMORTECEDOR (19-10-1674)
UN GRAMPO MOLA DIANTEIRA (34-14-0002)
UN MOLA MESTRE TRAÇÃO (19-10-1675)
UN BICO INJETOR (19-10-0086)
UN ELEMENTO (50-01-0046)
UN VALVULA (25-12-0140)
JOG REPARO (38-04-0001)
UN REPARO. (56-03-0070)
UN REPARO.. (36-04-0011)
UN MEMBRANA (27-02-0598)
UN PISTÃO (33-01-0020)
UN REPARO... (45-01-1719)
UN JUNTA (19-05-0021)
UN CONJUNTO TAMPA (45-01-2705)
JOG PEÇAS (26-28-0085)
UN BUCHA (08-10-0147)
UN FILTRO SECADOR AR (99-01-0180)
UNI MATERIAL DE LIMPEZA (42-02-0117)
LT OLEO 15W40 (55-01-0059)
LT OLEO 85W140 (56-03-0035)
L OLEO 80 (41-04-0037)
KG GRAXA (19-10-0197)
UN MÃO DE OBRA Mecânica/Auto-Elétrica/
Chapeação/Lavagem de Peças (18-09-0339)

175,0000

350,0000

_________
_________

290,0000
390,0000

290,0000
390,0000

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

45,0000
17,5000
175,0000
7,0000
170,0000
230,0000
100,0000
12,0000
8,3600
230,0000
320,0000
25,0000
240,0000
15,0000
50,0000
120,0000
200,0000
90,0000
80,0000
130,0000
120,0000
650,0000
195,0000
320,0000
120,0000
220,0000
120,0000
65,0000
120,0000
100,0000
50,0000
20,0000
320,0000
110,0000
240,0000
110,0000
66,1600
11,6000
15,0000
20,0000
12,0000
2.650,0000

90,0000
35,0000
175,0000
56,0000
170,0000
460,0000
200,0000
24,0000
33,4400
230,0000
640,0000
50,0000
240,0000
30,0000
50,0000
120,0000
200,0000
180,0000
80,0000
130,0000
240,0000
650,0000
1.170,0000
1.920,0000
720,0000
220,0000
120,0000
65,0000
120,0000
100,0000
50,0000
60,0000
320,0000
660,0000
480,0000
110,0000
66,1600
394,4000
165,0000
260,0000
36,0000
2.650,0000

Total Máximo do Lote:

Lote: 2
46
47
48
49
50

_________

1,00
1,00
12,00
1,00
4,00

UN
UN
UN
UN
UN

SUSPENSOR COMPLETO (45-01-2326)
PINO REI E UMA FRANGE (19-10-0281)
PRANCHA DE MADEIRA DE LEI (17-06-0897)
SUPORTE MOLA (19-10-1676)
PINO DE CENTRO (19-10-0129)

_________
_________
_________
_________
_________

1.560,0000
820,0000
112,5000
350,0000
21,2500

14.800,0000
1.560,0000
820,0000
1.350,0000
350,0000
85,0000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA
Telefone: 5435840250
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ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Item
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Quantidade
1,00
4,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Unid
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

Especificação

Marca

PLACA TRASEIRA PINTADA (19-10-1677)
BUCHA BALANÇA (42-01-0194)
PINO BALANCIM (19-10-1678)
PARAFUSOS (05-07-0024)
CUBO DE RODA (48-02-0076)
CUICA (45-01-2671)
LONA CARRETA (19-10-1679)
CASTANHA (05-13-0104)
MÃO DE OBRA Carreta Prancha (19-10-1680)

Preço Unit. Máximo

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

750,0000
97,5000
130,0000
360,0000
780,0000
240,0000
180,0000
210,0000
6.005,0000

Total Preço Máximo
750,0000
390,0000
520,0000
360,0000
780,0000
240,0000
180,0000
210,0000
6.005,0000

Total Máximo do Lote:

13.600,0000

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral:

28.400,0000

Município de Pinhal da Serra
Estado do Rio Grande do Sul

Manual Para Preenchimento de Propostas em Processo de Licitação

Passo 1  Acesse o site www.deltainf.com.br ;
Passo 2  Clique na Opção Portal do Usuário;

Passo 3  Clique na Opção Atualizações;

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS - (08/2016)

Passo 4  Selecione a Opção Compras-AutoCotação;

Passo 5  Abrirá uma nova aba contendo as instalações disponíveis. Selecione sempre a
última versão;

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS - (08/2016)

Passo 6  Leia e Marque o campo Concordo com os termos de uso. Clique em
Continuar;

Passo 7  Clique em Completo-AutoCotação-xxxx.exe e faça o download do arquivo;

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS - (08/2016)

Passo 8  Instale o Sistema Betha AutoCotação;
Passo 9  Após a instalação, configure o Sistema com os dados da empresa interessada;

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS - (08/2016)

Passo 10  Acesse o site www.pinhaldaserra.rs.gov.br no Menu Licitações e busque o
Processo de seu interesse;

Passo 11  Encontre o arquivo com extensão .COT e baixe esse arquivo para seu
computador. É nele que será editada a proposta da empresa. Dependendo do navegador,
a opção Salvar Link Como, pode estar com outro nome.

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS - (08/2016)

Passo 12  No Sistema Betha AutoCotação, clique em Arquivo  Abrir e selecione o
arquivo .COT que foi baixado do site.

Passo 13  Edite sua proposta e clique em Gravar. O arquivo baixado estará editado
com sua proposta. Salve este arquivo em alguma memória (CD/DVD/Pen Drive, etc) e
traga no dia do Processo de Licitação.

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS - (08/2016)

