MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL/RS
Setor de Compras e Licitações
Rua Augusta, 460 – CEP: 96765-000
Fone/fax: (51) 3679.1082/3679.1067
Site: www.sentineladosul.rs.gov.br
Email: licitacoes@sentineladosul.rs.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO N° 590/2019
EDITAL DE PREGÃO Nº 0005
0005/2019
05/2019
MODALIDADE: ELETRÔNICO
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
ABERTURA: 22/04/2019
HORÁRIO: 09h30min
09h30min
O Município de Sentinela do Sul/RS torna público para conhecimento dos interessados
que, por intermédio do Setor de Compras e Licitações, mediante a Pregoeira e Equipe de
Apoio designados pela Portaria Municipal nº. 059/2017, estará realizando o Pregão
Eletrônico Nº. 0005
do tipo Menor Preço através do site
0005/2019
05/2019,
/2019
www.portaldecompraspublicas.com.br,com a finalidade de selecionar propostas para
REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PLAINA NIVELADORA DE ARRASTO NOVA,
NOVA em
conformidade com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Federal nº. 3.555/2000 e 5.450/2005, Decreto Municipal nº. 502/2006 e 673/2010,
Lei Complementar nº. 123/2006, suas alterações e, subsidiariamente a Lei 8.666, de 21
de junho de 1993, bem como as condições a seguir estabelecidas.
1. DO LOCAL, DATA E HORA, PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO:
1.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Serão
observados os seguintes horários e datas para os procedimentos, que seguem:
Recebimento das Propostas:
Propostas: das 09
09h30min do dia 09 de Abril de 2019 às 09h29
09h29min
29min do
dia 22 de Abril de 2019.
2019.
Início da Sessão de Disputa de Preços:
Preços: às 09h
09h30min
30min do dia 22 de Abril de 2019
2019, horário
de Brasília – DF.
1.2.
O presente certame será conduzido pela Pregoeira Cláudia Viviane Barcellos Silva
Seidel e equipe de apoio formada pelos seguintes membros: Rejane Silveira Rodel e Eliane
Klug da Silva em conformidade com a Portaria n° 108/2019.
1.3. A
retirada
do
Edital
poderá
ser
efetuada
através
do
site
www.portaldecompraspublicas.com.br, no site www.sentineladosul.rs.gov.br ou
diretamente no Setor de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal de Sentinela do
Sul/RS, sito na Rua Augusta, 460, Centro, neste Município.
1.4.Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes
de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Sentinela
do Sul, Setor de Compras e Licitações, sito na Rua Augusta nº 460; via e-mail –
licitacoes@sentineladosul.rs.gov.br ou pelo telefone (51) 3679 1082, no horário
compreendido entre 9h00min e 16h00min.
1.5. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova
comunicação.
2. DO OBJETO:
2.1. O objeto do presente certame consiste em REGISTRAR PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
PLAINA NIVELADORA DE ARRASTO NOVA,
NOVA com características e especificações conforme
descrito no ANEXO I – Termo de Referência, destinado ao atendimento das necessidades
da Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul/RS, conforme solicitação e indicação de
recurso das Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
2.2.
A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta para os bens
especificados no ANEXO I deste Edital para constarem em registro de preços, a serem
fornecidos em quantidades compreendidas entre aquelas informadas como mínimas e
máximas, quando delas o Município tiver necessidade.
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2.3. A quantidade e o prazo de entrega do bem que vier a ser adquirido será definido na
respectiva Autorização de Fornecimento, que só será emitida dentro do prazo de validade
do registro de preço correspondente a 12 (doze) meses contados da data de publicação
da ata final.
2.4. O fornecedor deverá prestar assistência técnica ao equipamento fornecido, por si ou
por representante expressamente credenciado para esse fim, preferencialmente em Porto
Alegre e na Grande Porto Alegre ou Região Metropolitana, no máximo a 150km de
distância da sede do município.
3. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO:
3.1.Para participar do pregão, o licitante deverá estar credenciado o Sistema “PREGÃO
ELETRÔNICO,” através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.3. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implicará a
responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
3.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Sentinela do
Sul/RS, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
4. DA PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar do presente Pregão Eletrônico, as empresas que atuam no ramo
pertinente ao objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação, constantes deste Edital e seus anexos e, estiverem devidamente
cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema Portal de Compras Públicas.
4.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico,
o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital (ANEXO II);
4.3.
A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei 9.854, de 27 de outubro de
1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.
4.4.
Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas.
4.5. As empresas que estejam legalmente enquadradas na condição de microempresas
(ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), que desejam gozar dos benefícios concedidos
pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, previstos nos arts. 42 à 45,
deverão manifestar sua intenção, apresentando junto com os documentos de
credenciamento, Termo de Opção pelo Simples, emitido pela Receita Federal ou
declaração, assinada por seu contador contador e/ou representante legal da empresa,
declarando sob as penas da lei que está legalmente enquadrada na condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte (ANEXO VI).
4.6. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de
concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação,
que estejam reunidas em consórcio e/ou seja, controladoras coligadas ou subsidiárias
entre si ou ainda qualquer que seja sua forma de constituição, estrangeiras que não
funcionem no País, ou que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de
do Sul/RS suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.
4.7. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha relativa ao licitante
e subsequente encaminhamento de proposta de preço nas datas e horários previstos
neste edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO:
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5.1.Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente edital por irregularidade, protocolando o pedido em até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para a realização do Pregão Eletrônico, no endereço
discriminado no subitem 1.1. deste edital;
5.2.
Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
5.3.
Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, vencidos os
respectivos prazos legais.
5.4.
Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame.
6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
6.1.
A efetiva participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de encaminhamento
da proposta de preços, contendo marca do produto, especificações detalhadas, valor
unitário e valor total, por item e demais informações necessárias, até o horário préestabelecido neste Edital.
6.2.
A proposta, contendo os preços, deverá ser elaborada e enviada em formulário
específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico;
6.3. As especificações deverão atender na integra as exigências mínimas deste Edital
contidas no ANEXO I (Termo de Referência);
6.4. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública.
6.5. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexão.
6.6.
O item da proposta que eventualmente contemple produto que não corresponda
às especificações contidas no ANEXO I, deste Edital, será desconsiderado;
6.7.
No exame das propostas serão considerados obrigatoriamente:
a) preço unitário e total em moeda corrente nacional, expressa em algarismos, com no
máximo duas casas decimais após a vírgula;
b) inclusão de todas as despesas que influenciem nos custos, tais como: despesas com
transporte, seguros, fretes, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais
e para-fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos sociais, comerciais ou de
qualquer natureza, e todos os ônus diretos;
c) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessão deste pregão eletrônico.
d) o prazo para entrega, conforme disposto neste edital, estará sujeito a alterações a
depender da necessidade da Administração.
6.8. Poderão ser admitidos, pela pregoeira, erros de natureza formal, desde que não
comprometam o interesse público e da Administração.
7. ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO:
7.1. A Pregoeira via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário
previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item.
8. FORMULAÇÃO DE LANCES:
8.1. Tendo início à sessão pública da etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar
lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente
informado do seu recebimento e respectivo valor.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM,
observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que
tenha sido anteriormente registrado no sistema.
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8.4.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
8.5. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em
tempo real, do valor do menor lance registrado, sendo vedada identificação do seu
detentor.
8.6.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada no mesmo dia, mediante aviso
pelo sistema.
8.7.
No caso de desconexão com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
recepção dos lances, retornando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.8.Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após a comunicação expressa
aos participantes.
8.9. Após o fechamento da etapa de lances a Pregoeira poderá encaminhar pelo sistema
eletrônico contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de
menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.
8.10. Depois do comunicado da pregoeira, o licitante detentor da melhor oferta deverá
comprovar a situação de regularidade, conforme documentação exigida para habilitação,
no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, com encaminhamento do original ou cópia
autenticada. Os documentos emitidos por meio eletrônico (via Internet) poderão ser
verificados pela Administração quanto a sua autenticidade.
8.11. A critério da pregoeira, esse prazo poderá ser prorrogado.
9. JULGAMENTO:
9.1. Depois da análise da proposta e documentação, a Pregoeira anunciará o licitante
vencedor.
9.2. Na hipótese da proposta ou lance de menor valor não ser aceito ou, se o licitante
vencedor desatender qualquer das exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a
proposta ou lance subsequente verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço e assim
sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
9.3. Entendendo conveniente, a Administração, poderá a qualquer tempo, solicitar testes
e/ou análises de produto entregue, junto a entidades tecnicamente habilitadas para tal
procedimento, cujas despesas correrão por conta do licitante.
9.4. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pela
pregoeira, estará sujeito à desclassificação do item proposto.
10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
10.1. Encerrada a etapa de lances, os licitantes melhores classificados deverão enviar ao
pregoeiro, via Correios, transportadora ou entregar pessoalmente na Prefeitura Municipal
de Sentinela do Sul, no prazo máximo de 05 dias úteis, os seguintes documentos:
10.1.1. Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual.
b) Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, também
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova
de diretoria em exercício.
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
10.1.2. Qualificação Técnica:
a) Atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado,
comprovando fornecimentos similares e compatíveis com o objeto da licitação.
10.1.3. Qualificação EconômicaEconômica-Financeira:
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a) Certidão Negativa de Falência e Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial,
expedida pelo cartório do distribuidor do estabelecimento principal (sede) da pessoa
jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para sua
apresentação.
10.1.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ, emitido
pela Receita Federal;
b) Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais, à Dívida Ativa da
União e a Seguridade Social. Alterada pela Portaria nº 443 do Ministério da Fazenda;
c) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual da jurisdição fiscal do
estabelecimento licitante;
d) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Municipal da jurisdição fiscal
do estabelecimento licitante;
e) Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS).
f) Certidão que prove a inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho (CNDT).
Observação: Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte, os documentos deverão ser apresentados
mesmo com restrições, porém a empresa não será inabilitada (Art. 42, da Lei
Complementar 123/2006 e suas alterações).
10.1.5. Declarações:
a)Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos(ANEXO IV);
b) Declaração, assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (ANEXO V);
c) Termo de Opção pelo Simples, emitido pela Receita Federal ou declaração, assinada
por seu contador e/ou representante legal da empresa de que a empresa está enquadrada
como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) se for o caso (ANEXO VI);
d) Declaração de idoneidade para contratar ou licitar com a Administração Pública (ANEXO
V).
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
11.1. Ao final da sessão, depois de declarados os vencedores do certame, a Pregoeira
consultará formalmente os licitantes sobre sua intenção de recurso, devendo
manifestarem-se imediatamente, com registro em atada síntese das suas razões,
podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos, ficando os demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da
sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto
da licitação pela Pregoeira à empresa vencedora.
11.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul/RS. Na
hipótese de existência de recursos, os mesmos serão julgados em primeira instância pela
pregoeira, e posteriormente os autos serão encaminhados ao Assessor Jurídico para
parecer e, em caso de improvimento, a adjudicação do objeto da licitação à empresa
vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação.
11.5. Julgados os recursos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
Autoridade Competente do Município fará a adjudicação do objeto licitado à empresa
declarada vencedora, homologará a licitação e decidirá quanto à contratação.
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12. DA ADJUDICAÇÃO:
12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será de responsabilidade da Pregoeira
sempre depois de esgotados os prazos recursais ou, quando houver recurso, pela
Autoridade Competente, após o julgamento definitivo dos mesmos.
13. DA HOMOLOGAÇÃO:
13.1. A homologação desta licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e
só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela
Pregoeira, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14. DA CONTRATAÇÃO:
CONTRATAÇÃO:
14.1. Poderá ser dispensada a celebração do Termo de Contrato entre as partes, na forma
do disposto no parágrafo 4º do artigo 62 da Lei 8.666/93, passando a substituí-lo os
seguintes instrumentos:
a) Edital e seus Anexos;
b) A Proposta;
c) A Nota de Empenho;
d) Autorização de Fornecimento.
14.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição objeto da presente licitação até
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.
15. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO:
15.1. A entrega do objeto licitado deverá ser efetuada no prazo de no máximo 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento da autorização de compra/empenho, sujeito a alterações a
depender da necessidade da Administração.
16. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DA GARANTIA DOS PRODUTOS:
16.1. Após homologada a licitação, o Setor de Compras e Licitações encaminhará a
autorização de compra/empenho ao licitante vencedor que deverá efetuar a entrega do
equipamento no Centro Administrativo,
Administrativo, situado na Rua Augusta nº 460, Centro,
Centro, Sentinela
do Sul/RS,
min., sem
Sul/RS, no horário das 8h00min. às 12h00min. e das 13h00min. às 16h30 min.
quaisquer ônus adicionais, no prazo descrito no item anterior, sob pena de decair o direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.
16.2. O objeto desta licitação será considerado entregue após recebido e conferido pela
Comissão de Recebimento quanto a fiel observância das especificações contidas neste
Edital.
16.3. Havendo rejeição do objeto licitado por parte da Comissão de Recebimento, na
hipótese de estar em desacordo com as especificações e condições em que foi licitado, o
licitante vencedor deverá retirá-lo do lugar onde se encontra armazenado, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da comunicação para assim proceder, sob pena de multa moratória
correspondente a 0,05% sobre o valor do objeto rejeitado por dia de armazenamento
excedente, e promover a imediata substituição do mesmo, facultado ao Município devolver
o bem ao local de origem mediante remessa com frete a pagar para cuja providência desde
já fica expressamente autorizada.
16.4. O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, que começará a
correr findo o prazo de 90 (noventa) dias da garantia legal de que trata a Lei nº. 8.078, de
1990, contra defeitos de fabricação ou outros que venham a ser constatados pelo
Município, sendo o licitante vencedor o responsável direto pela assistência técnica e
manutenção durante o período de garantia, preferencialmente em Porto Alegre e na
Grande Porto Alegre ou Região Metropolitana.
6

MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL/RS
Setor de Compras e Licitações
Rua Augusta, 460 – CEP: 96765-000
Fone/fax: (51) 3679.1082/3679.1067
Site: www.sentineladosul.rs.gov.br
Email: licitacoes@sentineladosul.rs.gov.br

16.5. A empresa vencedora se obriga a manter, durante todo o prazo de garantia do objeto,
as mesmas condições de habilitação.
17. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
17.1. O recebimento do veículo será acompanhado e fiscalizado por servidor
especialmente designado pela Secretaria solicitante da Prefeitura Municipal de Sentinela
do Sul/RS.
17.2. A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de Sentinela do
Sul/RS e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica coresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
17.3. A contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos
entregues, se em desacordo com o contrato.
17.4. Quaisquer exigências da Fiscalização do Contrato inerentes ao objeto do contrato
deverão ser prontamente atendidas pela Contratada.
17.5. A Contratada responde, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou
pessoais ocasionados, à Administração e/ou terceiros, por seus empregados, dolosa ou
culposamente, e deve comunicar imediatamente, por escrito, à Contratante, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional.
17.6. Em caso de não conformidade, a Contratada será notificada, por escrito, sobre as
irregularidades apontadas, para as providencias do artigo 69 da lei nº 8.666/93, no que
couber.
18. DO PAGAMENTO:
18.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo
do objeto licitado, através de Nota de Empenho, mediante emissão de Nota Fiscal/Fatura
correspondente e com observância do estipulado pelo art. 5° da Lei Federal n° 8.666/93.
18.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao vencedor enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
19.DAS
19.DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
19.1. Das obrigações da Contratante
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
Contratante:
I) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços, dentro das normas deste Contrato;
II) Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitado sobre o objeto deste Contrato;
III) Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato;
IV) Atestar notas fiscais / faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA;
V) Aplicar as sanções administrativas contratuais.
19.2. Das Obrigações da Contratada
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:
I) emitir nota fiscal correspondente à venda total do objeto;
II) entregar a totalidade dos itens, por ocasião do pagamento integral realizado pela
CONTRATANTE;
III) Responder por todos ou quaisquer danos materiais ou pessoais causados dolosa ou
culposamente por seus empregados ou prepostos aos bens da CONTRATANTE, quando do
fornecimento dos bens objeto da licitação, providenciando a correspondente indenização;
IV) Comunicar imediatamente, por escrito a CONTRATANTE, através da Fiscalização do
Contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam
adotadas as providências de regularização necessárias.
20.DAS
20.DAS PENALIDADES:
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20.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão
ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas ás seguintes
penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: advertência e multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
advertência;
c) deixar e manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10%
(dez por cento) 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 multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor
estimado da contratação;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite 30 (trinta) dias, após as quais
será considerado como execução contratual: multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre
o valor atualizado do contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado do contrato.
20.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando
for o caso.
20.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
21.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as interessadas, atendidos os interesses públicos e
administrativos, sem comprometimento da segurança da contratação.
21.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e
as exatas compreensões da sua proposta durante a realização da sessão pública deste
pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do certame,
bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.
21.3. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, por
servidor público da Administração contratante, ou, ainda, publicação em órgão de
imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão
Administração.
ção.
sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administra
21.4. É facultado a Pregoeira Oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, ou à autoridade
superior, proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originalmente da proposta.
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal na Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul/RS, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
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21.6. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação,
ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário
anteriormente estabelecido.
21.7. O Prefeito Municipal de Sentinela do Sul/RS poderá revogar a presente licitação
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei
n°. 8.666/93.
21.8. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização
do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
21.9. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital será
competente o Foro da Comarca de Tapes/RS.
21.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira com base na
legislação vigente.
21.11. Fazem parte integrante deste edital:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo de Declaração de Ciência de Cumprimento de Requisitos de Habilitação;
ANEXO III - Formulário para Apresentação da Proposta de Preço;
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;
ANEXO V – Modelo de Declaração de Idoneidade e de que Não Emprega Menor de Idade;
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;
ANEXO VII - Modelo de Credenciamento;
ANEXO VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços.
Sentinela do Sul, 05 de Abril de 2019.

José Flavio Raphaelli Trescastro
Prefeito Municipal

Este
edital
se
encontra
examinado e aprovado por esta
Assessoria Jurídica.
Em: ____/____/______.
________________________
Paulo Ricardo de Souza Duarte
Assessor Jurídico
OAB nº 30.919
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PROCESSO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 590/2019
590/2019
EDITAL Nº 0011
0011/2019
11/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005
0005/2019
05/2019
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
UNID
ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

VLR. UNIT.

QUANT
UN

01

01

Plaina niveladora de arrasto nova, com comprimento de 5,9M, peso
total com lastro de 2080kg, largura externa do rodado mínima de
2,47M, comprimento de lamina de 3,6M, 2 pneus novos 1212-4-24,
giro horizontal da lamina hidráulico acionado por dois pistões
posicionados
posicionados atrás da lamina +60°/100°, altura total com lamina
levantada de 2,50M e borda inferior da lamina cortante substituível,
com hidráulico acoplável a trator, a inclinação/ basculação e
levante deverão ser hidráulicos, com caixa de controle e com 2
triângulos refletores traseiros, original de fábrica.
R$ 45.760,00
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 590/2019
EDITAL Nº 0011
0011/2019
11/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005
0005/2019
05/2019
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO
(Este documento é parte integrante do Edital 0011/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
0005/2019)
A
empresa
(........................................Razão
Social...................................),
CNPJ
(.............Número do CNPJ..............................), com sede a .............(endereço completo), por
meio de seu representante legal, (............................Nome completo do representante
legal), CPF ......................................... e RG...........................................
DECLARA sob as penas da lei, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e
entregamos nossos envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
Município do Licitante, .......de.......................de 2019.

Nome do declarante
N° da carteira de identidade
(Representante Legal da Empresa)
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PROCESSO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 590/2019
EDITAL Nº 0011
0011/2019
11/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005
0005/2019
05/2019
ANEXO III - FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO
_________________________________________________ (razão social da empresa) CNPJ
n°
___________________________
com
sede
na
___________________________________(n°
de
inscrição)
_______________________________________________________________
(endereço
completo)
Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão
Eletrônico n° 0005/2019, vem apresentar a seguinte proposta de preço:
UNID
ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

VLR. UNIT.

QUANT
UN

01

01

Plaina niveladora de arrasto nova, com comprimento de 5,9M,
peso total com lastro de 2080kg, largura externa do rodado mínima
de 2,47M, comprimento de lamina de 3,6M, 2 pneus novos 1212-424, giro horizontal da lamina hidráulico acionado por dois pistões
posicionados
posicionados atrás da lamina +60°/100°, altura total com lamina
levantada de 2,50M e borda inferior da lamina cortante substituível,
com hidráulico acoplável a trator, a inclinação/ basculação e
levante deverão ser hidráulicos, com caixa de controle e com 2
triângulos refletores traseiros, original de fábrica.

Prazo de validade da proposta (mínimo de sessenta dias): ____________
N° da conta corrente: Banco (código) Agência (cód):
Telefone
/
Fax
/
E-mail
para
______________________________________________________
Município do Licitante, ............ de .................................... de 2019.
Diretor, Sócio Gerente ou Equivalente
(identificar assinatura)
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PROCESSO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 590/2019
EDITAL Nº 0011
0011/2019
11/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005
0005/2019
05/2019
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
(Este documento é parte integrante do Edital 0011/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
0005/2019)
A
empresa
(........................................Razão
Social...................................),
CNPJ
(.............Número do CNPJ..............................), com sede a .............(endereço completo), por
meio de seu representante legal, (............................Nome completo do representante
legal), CPF ......................................... e RG...........................................
DECLARA sob as penas da lei, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e
entregamos nossos envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
Município do Licitante, .......de.......................de 2019.

Nome do declarante
N°da carteira de identidade
(Representante Legal da Empresa)
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PROCESSO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 590/2019
EDITAL Nº 0011
0011/2019
11/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005
0005/2019
05/2019
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE e NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR
(Este documento é parte integrante do Edital 0011/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
0005/2019)
.........................................NOME
DA
EMPRESA..............................................CNPJ..............................................., com sede a
...................................... (endereço completo)...................., por meio de seu representante
legal, (..............Nome completo do representante legal .................), CPF .................................
e RG........................................ DECLARA, sob as penas da Lei, que:
a) em obediência ao artigo 32, parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93, até a presente data,
inexiste fatos impeditivos para sua habilitação no presente pregão, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
b) em cumprimento ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, não emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menor de
16 anos.
Ressalva:
( ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
E ainda que a empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante
a vigência do contrato acarretará em rescisão deste, conforme determina à Lei nº
9.854/99 e o inciso V do artigo 13 do Decreto nº 3.555/2000.
Município do Licitante, .......de.......................de 2019.
Nome do declarante
N°da carteira de identidade
(Representante Legal da Empresa)
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PROCESSO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 590/2019
EDITAL Nº 0011
0011/2019
11/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005
0005/2019
05/2019
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Este documento é parte integrante do Edital 0011/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
0005/2019)
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
A empresa.......................................(Razão Social), CNPJ............(Número do CNPJ), com
sede a .......................(endereço completo), por meio de seu representante legal,
...................... (nome completo do representante legal), CPF nº...............................................
e RG nº ........................................................., residente e domiciliado a ....................................
(endereço
completo),
fone
.................................................,
e-mail
....................................................................................., DECLARA QUE:
Se ENQUADRA na condição de Beneficiária da Lei Complementar 123/2006 com o porte
de:
( ) ME – Micro Empresa
( ) EPP – Empresa de Pequeno Porte
São VERDADEIRAS as informações, estando ciente das SANÇÕES impostas, conforme
disposto neste Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente
declaração.
Município do Licitante, .......de.......................de 2019.
Nome do declarante
N°da carteira de identidade
(Representante Legal da Empresa)
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 590/2019
EDITAL Nº 0011
0011/2019
11/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005
0005/2019
05/2019
ANEXO VII – TERMO DE CREDENCIAMENTO
(Este documento é parte integrante do Edital 0011/2019– PREGÃO ELETRÔNICO Nº
0005/2019)
A Empresa ..........................(Razão Social).........................................................., CNPJ
........................................, com sede a ..............(endereço completo) .............................
credencia o Senhor(a) ........ (nome completo)..................... residente e domiciliado a
.........................(endereço
completo).................................................,
fone
................................., Email ................................................., CPF ............................, RG
.................................., conferindo-lhe todos os poderes necessários à prática de quaisquer
atos relacionados ao Edital 0011/2019, Pregão Eletrônico nº 0005/2019, assim como os
poderes específicos para assinar o contrato.
Município do Licitante, ............ de .................................... de 2019.

Diretor, Sócio Gerente ou Equivalente
(identificar assinatura)
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 590/2019
EDITAL Nº 0011
0011/2019
11/2019
PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005
0005/2019
05/2019
ANEXO VIII – ATA DE REGISTRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xxxx/2019
VALIDADE: xx/xx/2019
Aos xxxx dias do mês de xxxxx do ano de 2019, o Município de Sentinela do Sul/RS, neste
ato representado por seu Prefeito, doravante denominado MUNICÍPIO, e a empresa:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
CNPJ:
xx.xxx.xxx/xxxx-xx,
estabelecida
na
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº. xxxx, Bairro xxxxxxxxx, Cidade xxxxxxxxxxxxxxx/xx, CEP: xx.xxx-xxx,
pelos seu representante infra-assinado, doravante denominada FORNECEDORA, nos
termos do art. 15 da lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações nela
inseridas pela Lei Federal nº 8.883 de 9 de junho de 1994, Lei Federal n° 10.520/2002,
Lei Complementar nº.123/2006 e Decretos Municipais n.º 502/2006 e 673/2010 e das
demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado da PREGÃO ELETRÔNICO Nº
0005
0005/2019
05/2019,
/2019 para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços,
obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as
condições seguintes:
CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para Aquisição de
.........................., conforme especificado abaixo:
UNID
ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

VLR. UNIT.

QUANT
Plaina niveladora de arrasto nova, com comprimento de 5,9M, peso
total com lastro de 2080kg, largura externa do rodado mínima de
12--4-24,
2,47M, comprimento de lamina de 3,6M, 2 pneus novos 12
giro horizontal da lamina hidráulico acionado por dois pistões
posicionados
posicionados atrás da lamina +60°/100°, altura total com lamina
levantada de 2,50M e borda inferior da lamina cortante substituível,
com hidráulico acoplável a trator, a inclinação/ basculação e
levante deverão ser hidráulicos, com caixa de controle e com 2
triângulos refletores traseiros, original de fábrica.

UN

01

01
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses, contados a partir
da data de assinatura.
2.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8666/93, durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Sentinela do Sul não será obrigado a
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, do ................... referido na Cláusula I,
podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse
fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005
0005/2019
05/2019,
/2019 que
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a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO
3.1. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo
do objeto licitado, através de Nota de Empenho, mediante emissão de Nota Fiscal/Fatura
correspondente e com observância do estipulado pelo art. 5° da Lei Federal n° 8.666/93.
3.2. Havendo atraso no pagamento do objeto da ata, a compradora pagará juros de 0,5%
(zero vírgula cinco por cento), ao mês, calculado sobre o valor da parcela vencida. Na
eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.3. Não será efetuado qualquer pagamento à FORNECEDORA enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
3.4. Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de
regularidade do FGTS e Certidão Negativa da RF e da PGFN e as contribuições sociais.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de
preços ou correção monetária.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1. O prazo para a entrega do objeto é de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota
de empenho, podendo ser prorrogada desde que plenamente justificado, atendendo ao
interesse e conveniência públicos, diretamente no Centro Administrativo, situado na Rua
Augusta nº 460, Centro,
Centro, Sentinela do Sul/RS,
Sul/RS, no horário das 8h00min. às 12h00min. e
das 13h00min. às 16h30 min,
min, aos cuidados do fiscal, onde serão considerados os
requisitos necessários conforme exigências do edital licitatório.
4.2. Os produtos objeto desta licitação, deverão estar dentro das normas técnicas
aplicáveis, ficando, desde já, estabelecido que só serão aceitos após exame técnico dos
fiscais.
4.3. A entrega será realizada endereço indicado no item 4.1 deste anexo, a quem caberá
conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação
da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Administração
Municipal não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.5. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor
no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no
prazo máximo de 05 (cinco) dias.
4.6. A Secretaria terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para processar a conferência
do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a
DETENTORA DA ATA para substituição do objeto entregue em desacordo com as
especificações.
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4.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA
DA ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no
todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município:
5.1.1. Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme
ajuste representado pela Nota de Empenho;
5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades, quando for o caso;
5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada,
necessária à perfeita execução do Empenho;
5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota
Fiscal no setor competente;
5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.
5.2 Da Detentora da Ata:
5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas;
5.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre os produtos fornecidos;
5.2.3. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;
5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
do contrato, caso seja formalizado;
5.2.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas
pela retirada da Nota de Empenho pela detentora.
6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a
qual deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Nota de Empenho, deverá colocar,
na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além
da identificação de quem procedeu ao recebimento.
6.5. A cópia da Nota de Empenho será anexada ao processo de administração da ata.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1. Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso
injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela Nota de Empenho,
sujeitará a detentora da Ata, às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº
8.666/93, das quais destacam-se:
a) deixar de apresentar documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
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b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 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 até 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) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 20 dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de até 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do
contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado
do contrato;
7.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso;
7.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual;
7.4. Da aplicação das penas definidas nos itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e”,“f”, “g” e “h” do item
“7.1”, caberá recurso no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação;
7.5. A defesa prévia ou pedido de reconsideração relativos às penalidades dispostas será
dirigido ao Sr. Prefeito Municipal, o qual decidirá o recurso no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis.
CLÁUSULA VIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
administração, quando:
8.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;
8.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a
Administração não aceitar sua justificativa;
8.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro
de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
8.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente
de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das
disposições legais;
8.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
8.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
8.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item,
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao
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processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser
ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerandose cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.
8.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da
Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no
art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94.
8.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência de 10 (dez) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
9.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas,
em cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao
Setor de Compras (ou à Comissão de Acompanhamento do Sistema de Registro de
Preços), os quantitativos das aquisições.
9.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial
serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a
competência para tanto.
CLÁUSULA X - DAS COMUNICAÇÕES
10.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle
da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Integram esta Ata, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000
0005/2019
/2019 e a proposta
da(s) empresa(s): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, classificada em 1º lugar, no item citado
na Cláusula I, no certame supranumerado.
11.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, e pelos
Decretos Municipais n.ºs 502/2006 e 673/2010 no que não colidir com a primeira e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XIII - DO FORO
12.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Tapes/RS como único competente para
dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas
abaixo.

José Flávio Raphaelli Trescastro
Prefeito Municipal

Cláudia Viviane Barcellos Silva Seidel
Pregoeira Oficial
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Empresa(s):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF nº xxx.x
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