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EDITAL DE CONVITE  

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 
EDITAL DE CONVITE N.º 002/2018 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Edital de convite para a Automóvel van, usada. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas respectivas alterações, 
torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 14:00 horas, do dia 
03 do mês de abril do ano de 2018, na sala do setor de Compras e Licitações, si-
tuada na Avenida Emílio Knaak, 1160, se reunirá a Comissão Permanente de Licita-
ções, designada pela Portaria n° 008/2018, com a finalidade de receber os docu-
mentos de habilitação e as propostas para contratação de empresa para o forneci-
mento de bem, com entrega imediata. No julgamento das propostas será escolhido 
o MENOR PREÇO POR ITEM. 

  Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado 
que tenham sido convidadas pelo Município, bem como aquelas inscritas no cadas-
tro de fornecedores de Novo Xingu, ou que vierem se cadastrar e manifestarem a 
sua intenção de participar no prazo de até 24 h antes do horário aprazado para o 
recebimento dos envelopes de habilitação e proposta. 

A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar 
nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 
147/2014. 

 

 

1. OBJETO 

  Constitui objeto da presente licitação a contratação para o fornecimento 
de um Automóvel van, usada, motor a diesel, capacidade mínima de 12 passa-
geiros, motor com no mínimo 110 CVs, ano de fabricação não inferior a 2009, 
teto baixo, equipada com ar condicionado, direção hidráulica, transmissão 
manual com no mínimo 05 marchas a frente, 01 marcha a ré, em perfeito esta-
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do de conservação e funcionamento. Equipada com estepe e todos itens e 
equipamentos obrigatórios pelo Código Brasileiro de Trânsito, observadas as 
disposições do anexo I do presente edital. 

 
2. CONDICOES DE PARTICIPACÃO: 

2.1. A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de 
MICROEMPRESA – ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, 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 jurídi-
ca enquadrada nos termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e que atenda 
todas as exigências do presente Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos 
os custos com a elaboração e apresentação da proposta; 

2.3. Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurí-
dicas enquadradas nos termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006, que com-
provem com documentos de registros ou autorizações legais, que explorem ramo de 
atividade compatível com o objeto desta licitação; 

2.4. 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) empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou 
Municipal; 

b) empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal; 
c) empresas com falências decretadas ou em recuperação judicial; 
d) empresas das quais participe, seja a que título for servidor público mu-

nicipal. 

 

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

  Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos 
pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 
(dois) envelopes distintos, fechados, e identificados, respectivamente como de n° 1 
e n° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU 

EDITAL DE CONVITE N.º 002/2018 

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU 
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EDITAL DE CONVITE N.º 002/2018 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

3.1 Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessá-
rias ao processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes as 
fases de habilitação e de proposta, observando, respectivamente, as determinações 
constantes nos itens 4 e 5 do presente edital. 

 

4. HABILITAÇÃO 

4.1            Para a habilitação, o licitante deverá apresentar no envelope nº 01: 

  a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente regis-
trado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

  b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais adminis-
trados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa 
da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Cer-
tidão 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 junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi-
ço (FGTS); 

  f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Tra-
balho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943 (CNDT). 

     g) certidão negativa de falência ou de recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da 
data da apresentação do documento; 

     h) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal 
n° 4.358/2002, que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da 
República. (modelo anexo II) 

i) Declaração atualizada firmada por contador ou representante legal                                                                                                                                          
de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou a Certi-
dão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pe-
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queno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, com data não su-
perior a 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para o início da Sessão Pública, 
ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como mi-
croempresa ou empresa de pequeno porte. (modelo anexo III) 

j) declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. (modelo 
Anexo IV) 

4.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em 
qualquer dos documentos de regularidade fiscal, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cin-
co) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

4.3 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa e a 
empresa de pequeno porte da apresentação de todos os documentos, no envelope 
nº 01, ainda que apresentem alguma restrição. 

4.4  O prazo de que trata o item 4.2 poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo inte-
ressado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

4.5       A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.2, im-
plicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades pre-
vistas no item 12.1.3, sendo facultado à Administração convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

4.6 Os documentos constantes no item 4.1 poderão ser apresentados em 
original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município, ou, ain-
da, publicados em órgão de imprensa oficial. Os documentos emitidos em meio ele-
trônico, com o uso de certificação digital, serão tidos como originais, estando sua 
validade condicionada a verificação de autenticidade pela Administração. 

4.7 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 
credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos 
atos relativos à presente licitação. ( modelo anexo V) 

 

5.  PROPOSTA 

5.1 O envelope n.º 02 deverá conter: 

  a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na últi-
ma, pelo representante legal da empresa, mencionando o preço unitário do item, 
descrição completa do produto ofertado, marca, modelo, referências e demais da-
dos técnicos, devendo estar incluídos todos os custos e encargos, inclusive os rela-
tivos ao frete; (modelo anexo VI) 

  a1) o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da 
data aprazada para a entrega dos envelopes. 
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  a2) 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.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

6.1 Somente serão aceitas as propostas cujo preço unitário ofertado não seja 
superior ao limite de R$ 67.005,67 (sessenta e sete mil reais, cinco reais, com ses-
senta e sete centavos) estimado pelo Município. 

6.2 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconfor-
midade com este edital. 
 
7. JULGAMENTO 
7.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela 
Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço por item para o for-
necimento do objeto licitado. 
7.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos 
artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666//1993. 
 
8. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
8.1    Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o dis-
posto no parágrafo 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, far-se-á sorteio na mesma sessão 
de julgamento ou em outra sessão para a qual todos os licitantes habilitados serão 
convocados; 

8.2  A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase 
recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou 
pelo julgamento definitivo do recurso interposto. 

 

9. RECURSOS 

9.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas pre-
vistas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 

9.2 O prazo para interposição de recurso relativo as decisões da Comissão de 
Licitação, ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 2 (dois) dias úteis, a 
contar da intimação da decisão objeto do recurso. 

9.3 Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser pro-
tocolados, dentro do prazo previsto no item 9.2, no Setor Compras e Licitações, du-
rante o horário de expediente, que se inicia às 7:30h e se encerra às 17h, sem preju-
ízo do protocolo do original obedecido o prazo do item 9.2. 

9.4 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão 
comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 2(dois) 
dias úteis e na forma prevista no item 9.3. 
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9.5 Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo 
ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 9.3. 

9.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de re-
curso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanha-
do dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da 
sua decisão. 

9.7 A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5(cinco) dias úteis subsequentes 
ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é ir-
recorrível. 

9.8 Os prazos previstos nos itens 9.6 e 9.7 poderão ser prorrogados, a critério 
da Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento do recur-
sos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser 
devidamente justificada nos autos da licitação. 

 

10. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E DE VIGÊNCIA DO CON-
TRATO  

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5( cin-
co) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direi-
to à contratação, sem prejuízo da sanção prevista no item 10.3 desse edital. 

10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo 
mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso 
do respectivo prazo. 

10.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração 
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classi-
ficado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou 
então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor cor-
respondente a 20% sobre o valor da proposta. 

10.4 O prazo de entrega do(s) produto(s) é de 05(cinco) dias, a contar da emis-
são da ordem de fornecimento, devendo o bem estar livre e desembaraçado de 
quaisquer ônus.  

10.4.1 A entrega do(s) produto(s) deverá ser feita em horário de expediente da 
Administração (07:30hs às 11:30hs e das 13:30 às 17:00hs) no seguinte endereço: 
Centro Administrativo Municipal de Novo Xingu – RS, localizado na Av. Emílio 
Knaak, 1160, Centro, Novo Xingu / RS. 

10.5 O termo inicial do contrato contará a partir de sua assinatura e o final ocor-
rerá em 31 de dezembro de 2018. 
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10.5.1. O contrato terá seu vencimento antecipado se houver a entrega da totali-
dade da(s) quantidade(s) contratadas antes do termo final previsto no item 10.5. 

 

11. GARANTIA 

11.1 A licitante vencedora deverá dar à contratante total garantia de qualidade do 
veículo, pelo prazo de 03 (tres) meses, contados a partir do recebimento definitivo 
do bem por parte do município. 
11.2 Dentro do prazo estabelecido no item 11.1, o contratado se responsabilizará 
por todos os defeitos e problemas que o veículo apresentar, comprovadamente exis-
tente já no ato da entrega do veículo, ou que surjam no período citado, não decor-
rentes do mau uso, ou uso anormal do veículo. 
11.3 Eventuais deslocamentos, fretes, mão de obra, peças, para prestação de assis-
tência técnica por parte da contratada, no período da garantia, serão sem qualquer 
ônus ao município.  

 

12. PENALIDADES 

 
12.1 A CONTRATADA, sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obri-
gações, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções ad-
ministrativas: 
12.1.1. multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, limitado 
esta a 20 (vinte) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
12.1.2 multa de 15% (quinze por cento) no caso de inexecução parcial do contra-
to, cu-mulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de con-
tratar com a Administração pelo prazo de um ano. 
12.1.3 multa de 25% (vinte e cinco por cento) no caso de inexecução total do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento 
de contratar com a Administração pelo prazo de 02 ( dois) anos.  
12.1.4.  identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedi-
mento licitatório, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 
dois anos. 
12.2 as multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 
 
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1  O pagamento será efetuado contra empenho, no prazo de até 30 dias, a 
contar do recebimento do veículo pelo servidor responsável pela fiscalização do con-
trato, e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na se-
guinte dotação orçamentária: 
07 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 
02 - Ensino Infantil 
1.005 - Atendimento da Demanda Educação Infantil 
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4.4.90.52.00.00.00.00.0020 - Equipamentos e Material Permanente 
 
13.2.  A nota fiscal/ fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de 
fácil visualização, a indicação do número do processo, número da licitação e da or-
dem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
13.3.  Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetaria-
mente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Admi-
nistração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  
 

14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

14.1 A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, 
observando-se as seguintes normas: 

  a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, 
devendo ser protocolizado até 5(cinco) dias úteis antes da data marcada para o re-
cebimento dos envelopes. 

  b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º(segundo) dia útil antece-
dente a data marcada para o recebimento dos envelopes.  

   c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Lici-
tação no Setor Compras e Licitações, durante o horário de expediente, que se inicia 
às 7:30h e se encerra às 17h, sem prejuízo do protocolo do original obedecidos os 
prazos das alíneas “a” e “b”. 

 d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apre-
sentados fora do prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do 
previsto na alínea anterior. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos 
artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993. 

15.2 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições 
das propostas ou quaisquer outros documentos. 

15.3 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar recla-
mações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes 
credenciados na forma do item 4.7 desse edital, e os membros da Comissão Julga-
dora. 

15.3.1  Não serão lançadas em ata as consignações que versarem sobre matéria 
objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e 
proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei nº 8.666/1993). 
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15.4 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não se-
rão admitidos à licitação os participantes retardatários. 
15.5     No ato de entrega será realizada avaliação geral acerca do estado do bem 
e emitido o Termo de Recebimento Provisório, onde será registrada as condições do 
veículo. 
15.6     O recebimento definitivo do objeto se dará no prazo de 7(sete) dias após o 
recebimento provisório, depois da verificação da sua qualidade e consequente acei-
tação.  
15.7       Caso não esteja de acordo com o exigido no Edital, o objeto será devolvido 
à CONTRATADA, que terá o prazo de 10 (dez) dias para providenciar sua substitui-
ção/correção das irregularidades. 

15.8 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Modelo de declaração que atende ao disposto no art. 7°, inciso XXXIII, 
da Constituição Federal; 
ANEXO III – Declaração de que se enquadra como microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 
ANEXO IV – Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
ANEXO V – Carta de credenciamento; 
ANEXO VI – Modelo de proposta; 
ANEXO VII – Termo de renúncia ao prazo recursal. 
ANEXO VIII – Minuta de Contrato; 
ANEXO IX – Planilha de dados Cadastrais. 

15.9  Informações serão prestadas aos interessados no horário das 07:30hs às 
11:30hs e das 13:30 às 17:00hs, na Prefeitura Municipal de Novo Xingu / RS, no 
Departamento de Licitações e Compras, localizado no Centro Administrativo Muni-
cipal, na Av. Emílio Knaak, 1160, Centro, em Novo Xingu / RS, onde poderão ser 
obtidas cópias do edital e  seus anexos, ou pelo fone nº (54) 3617 8051.  

      Novo Xingu/RS, 22 de março de 2018. 

                       

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 
 
 

Este edital foi examinado e aprovado quanto 

ao aspecto jurídico, deixando de manifestar-se 

sobre o objeto por não deter conhecimento 

técnico sobre o mesmo. 

 
 Em ........../.............../............... 
 

______________________ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2018 

CARTA CONVITE Nº 002/2018 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Automóvel van, usada, com motor a diesel, capacidade mínima de 12 passa-
geiros, motor com no mínimo 110 CVs, ano de fabricação não inferior a 2009, 
teto baixo, equipada com ar condicionado, direção hidráulica, transmissão 
manual com no mínimo 05 marchas a frente, 01 marcha a ré, estando em per-
feito estado de conservação e funcionamento. Equipada com estepe e todos 
itens e equipamentos obrigatórios pelo Código Brasileiro de Trânsito. 

2. JUSTIFICATIVA 
A aquisição do veículo, objeto da presente licitação visa suprir à necessidade de rea-
lizar transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Após análise efetu-
ada pela secretaria da educação é mais econômico o Município adquirir um veículo 
do que licitar a rota que o referido veículo irá realizar, bem como poderá ser utilizado 
a referida van para outras atividades de administração. A aquisição de veículo usado 
se da em virtude de que o Municpio, atualmente, não possui condições financeiras 
capazes de adquirir um veículo zero quilômetro.  
 
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
3.1 - O Objeto deverá ser entregue em até 05 dias, após a emissão da ordem de 
fornecimento, livre e desembaraçado de quaisquer ônus.  
3.2 - Local de entrega: Av. Emílio Knaak, 1160 - Centro Administrativo. 
 
4 – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 
O recebimento do produto não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que de-
penderá da análise do mesmo através de avaliação geral acerca do estado do bem, 
por servidor, que deverá verificar o atendimento à todas as especificações, contidas 
neste Termo de Referência e no Edital para a Aceitação Definitiva. 
 
5. PAGAMENTO 
 

5.1 O pagamento será efetuado contra empenho, no prazo de até 30 dias, a contar 
do recebimento do veículo pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, e 
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na seguinte do-
tação orçamentária: 
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07 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 
02 - Ensino Infantil 
1.005 - Atendimento da Demanda Educação Infantil 
4.4.90.52.00.00.00.00.0020 - Equipamentos e Material Permanente 
5.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visu-
alização, a indicação do número do processo, número da licitação e da ordem de 
fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento. 
5.3.  Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetaria-
mente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Admi-
nistração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  
 
 
6. DO PREÇO DE REFERÊNCIA 

Somente serão aceitas as propostas cujo preço unitário ofertado não seja superior 
ao limite de R$ 67.005,67 (sessenta e sete mil, cinco reais e sessenta e sete 
centavos) estimado pelo Município, com base em pesquisas de mercado.  
 
7. DO PRAZO CONTRATUAL 

7.1 O termo inicial do contrato contará a partir de sua assinatura e o final ocor-
rerá em 31 de dezembro de 2018. 

7.1.1. O contrato terá seu vencimento antecipado se houver a entrega da totali-
dade da(s) quantidade(s) contratadas antes do termo final previsto no item 7.1. 

 

8. GARANTIA 

8.1 A licitante vencedora deverá dar à contratante total garantia de qualidade do ve-
ículo, pelo prazo de 03 (tres) meses, contados a partir do recebimento definitivo do 
bem por parte do município. 
8.2 Dentro do prazo estabelecido no item 8.1, o contratado se responsabilizará por 
todos os defeitos e problemas que o veículo apresentar, comprovadamente existente 
já no ato da entrega do veículo, ou que surjam no período citado, não decorrentes 
do mau uso, ou uso anormal do veículo. 
8.3 Eventuais deslocamentos, fretes, mão de obra, peças, para prestação de assis-
tência técnica por parte da contratada, no período da garantia, serão sem qualquer 
ônus ao município.  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2018 
CARTA CONVITE Nº 002/2018 

ANEXO II 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 
................................, inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu repre-
sentante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identida-
de no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do dis-
posto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 
 
 
............................................ 
 
(data) 
 
  
 
............................................................ 
 
(representante legal) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2018 
CARTA CONVITE Nº 002/2018 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTU-

LO V DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06) OU COMO COOPERATIVA (NOS 

TERMOS DO ART. 34 DA LEI N.º 11.488/07) 

 

   DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  

 

 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou 
técnico contábil)________________________, CPF nº ____________________, 
declara, para fins de participação na licitação na modalidade Convite nº 002/2018, 
que: 
 
( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123/06; 
 
( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/06; 
 
(  ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de 
R$ 4.800.000,00 (tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei 
Complementar n.º 123/06) 
 
Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar n° 123/06. 
 

Local e data: ___________________________________________ 

 

__________________________________________ 

Nome do profissional contábil ou representante legal: 

Nº de seu registro junto ao CRC: 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2018 

CARTA CONVITE Nº 002/2018 
ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE 
QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICI-
TAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO E DE QUE 
NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 

Declaro (amos), sob as penas da Lei, que (nome da licitante), CNPJ 
nº.............................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação da licitação 
Município de NOVO XINGU/RS, Carta Convite nº 002/2018. 

Declaro (amos) também não estar temporariamente suspensa de participar em licita-
ção e impedida de contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada 
inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

..............................., ........ de ............................ de 2018. 

 

 

___________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 
Nome do representante legal da licitante 
 
OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue no envelope nº 01. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2018 

CARTA CONVITE Nº 002/2018 

ANEXO V 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

Credencio (amos) o(a) Sr.(a) ..........................................., portador(a) da CI nº 
..................................................... e CPF nº ............................................................, a 
participar da licitação instaurada pelo Município de NOVO XINGU/RS, Carta Convite 
nº 002/2018, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes 
para pronunciar-se em nome de 
..........................................................................................(nome da  licitante), CNPJ 
nº .........................................................., bem como formular propostas, apresentar 
declarações e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

.................................., ............ de ............................ de 2018. 

 

 

 

___________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 
Nome do representante legal da licitante 
OBSERVAÇÃO: Este termo de credenciamento deverá ser entregue fora dos 
envelopes. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2018 

CARTA CONVITE Nº 002/2018 

ANEXO VI 

MODELO DE PROPOSTA 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Convite nº 002/2018, 
acatando todas as estipulações consignadas no Edital e Termo de Referência, con-
forme abaixo: 

PROPOSTA FINANCEIRA 

RAZÃO SOCIAL:         

CNPJ:     Contato: 

Endereço:               Fone: 

Cidade:                                                                        Estado: 

Dados Bancários: 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO (mencionar o preço unitário do item, descrição comple-
ta do veículo ofertado, ano, marca, modelo, referências e demais dados técnicos, 
devendo estar incluídos todos os custos e encargos, inclusive os relativos ao frete). 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

TOTAL DA PROPOSTA: R$ _____________(valor por extenso) 

 

Nossa proposta vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da abertura das 
propostas. 

Prazo de entrega:  

Garantia: 

Local e Data: 

 

Carimbo e assinatura do representante legal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2018 

CARTA CONVITE Nº 002/2018 

ANEXO VII 

TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

DECLARO para os devidos fins e a quem possa interessar, que renuncio ao direito 
de interpor recurso do resultado da (___) primeira fase (HABILITAÇÃO) e/ou da 
(___) segunda fase (PROPOSTA) do procedimento licitatório Convite nº 02/2018, do 
Município de Novo Xingu, com fundamento na alínea “a” do inc. I, c/c § 6º do 109 e 
inc. III do art. 43 da Lei n.º 8.666/93.  

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

----------------------------------------------- 

Licitante 

Carimbo da empresa (com o CNPJ) 

 

 

 

*OBSERVAÇÃO 1: A presente declaração é de caráter facultativo, visando somente 
agilizar os trâmites licitatórios. 

**OBSERVAÇÃO 2: Marcar com X o(s) espaço(s) cuja renuncia do prazo a empresa 
pretende renunciar.  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2018 
CARTA CONVITE Nº 002/2018 

ANEXO VIII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 
TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍ-
PIO DE NOVO XINGU E A EMPRESA 
_______________, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO 
AUTOMÓVEL VAN, USADA. 

 
Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Xingu, pessoa jurí-
dica de direito público interno, CNPJ nº 04.207.526/0001-06, sito na Avenida Emilio 
Knaak, 1160, na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. JAIME EDSSON MARTINI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 
326.662.330-49, residente e domiciliado na Av. Emilio Knaak, cidade de Novo Xingu 
– RS, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa 
xxx, inscrita no CNPJ Nº xxx, com sede na rua xxx, Bairro xxx, no município de xxx, 
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. xxx, .., ...., 
...., residente e domiciliado na rua xxx, cidade de xxx , portador do CPF nº xxx, cédu-
la de identidade n.º xxx, estabelecem o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, 
em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e condições estabelecidas no Convite n.º 
002/2018, constante do Processo  Administrativo Licitatório nº 008/2018 e consoante 
as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente contrato tem por objeto o fornecimento pela empresa contratada do 
seguinte bem: um Automóvel van, usada, motor a diesel, capacidade mínima de 12 
passageiros, motor com no mínimo 110 CVs, ano de fabricação não inferior a 2009, 
teto baixo, equipada com ar condicionado, direção hidráulica, transmissão manual 
com no mínimo 05 marchas a frente, 01 marcha a ré, estando em perfeito estado de 
conservação e funcionamento. Equipada com estepe e todos itens e equipamentos 
obrigatórios pelo Código Brasileiro de Trânsito(...).  
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
2.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
após solicitação do Departamento de Compras e Licitações, livre e desembaraçado 
de quaisquer ônus. 
2.1.1 O Município poderá recusar quaisquer objetos entregues. 
2.2 Nenhum produto poderá ser entregue sem a requisição da Secretaria responsá-
vel, responsabilizando-se a CONTRATADA pelas entregas irregulares. 
2.3 A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade do fornecimento nem 
protelar sua entrega. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 

3.1 Os produtos constantes do objeto serão entregues, pelo preço unitário, constan-
tes na homologação do processo nº 008/2018. 
3.2 O valor total deste contrato é de R$ XXXX (XXXX). 
2.4 Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e cus-
tos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despe-
sas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente lici-
tação. 
 

CLÁUSULA QUARTA: RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 
4.1 No ato de entrega será realizada avaliação geral acerca do estado do bem e 
emitido o Termo de Recebimento Provisório, onde será registrada as condições do 
veículo. 
4.2 O recebimento definitivo do objeto se dará no prazo de 7(sete) dias após o rece-
bimento provisório, depois da verificação da sua qualidade e consequente aceitação.  
4.3 Caso não esteja de acordo com o exigido no Edital, o objeto será devolvido à 
CONTRATADA, que terá o prazo de 10 (dez) dias para providenciar sua substitui-
ção/correção das irregularidades. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias ao mês subsequente a emis-
são da Nota Fiscal/Fatura no protocolo da Prefeitura Municipal de Novo Xingu, situ-
ada à Avenida Emilio Knaak, 1160, na cidade de Novo Xingu/RS. 
5.2 O pagamento do valor será em moeda corrente nacional e será efetuado na for-
ma de cheque nominal, TED ou Transferência Bancária em nome da empresa ven-
cedora do certame. 
5.3. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil vi-
sualização, a indicação do nº da licitação a fim de se acelerar o trâmite de rece-
bimento do equipamento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
5.4. A(s) Nota(s) Fiscal(i)s devera(ão) ser emitidas conforme e igual a Nota de em-
penho, devido aos vínculos orçamentários. 
 

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

6.1 O termo inicial do contrato contará a partir de sua assinatura e o final ocor-
rerá em 31 de dezembro de 2018. 

6.1.1. O contrato terá seu vencimento antecipado se houver a entrega da totali-
dade da(s) quantidade(s) contratadas antes do termo final previsto no item 10.5. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
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7.1 As despesas correrão por conta da dotação orçamentária especifica das Secre-
tarias Municipais de Novo Xingu – RS para o exercício de 2018. 
07 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 
02 - Ensino Infantil 
1.005 - Atendimento da Demanda Educação Infantil 
4.4.90.52.00.00.00.00.0020 - Equipamentos e Material Permanente 

 
 

 
CLÁUSULA OITAVA: DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 
 
8.1 Dos Direitos: 
8.1.1 Constitui direito do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas con-
dições avençadas e, da CONTRATADA, receber o valor ajustado na forma e no pra-
zo convencionados. 
8.2 Das Obrigações: 
8.2.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) efetuar o pagamento ajustado, no prazo e condições estabelecidos, desde que 
devidamente cumpridas as obrigações pela CONTRATADA, o que deverá ser ates-
tado pelo fiscal do contrato; 
b) fornecer à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do con-
trato; 
c) fiscalizar a execução do presente contrato. 
8.2.2 Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) entregar o objeto deste contrato na forma ajustada e de acordo com as especifi-
cações do Edital de Licitação; 
b) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obriga-
ções assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licita-
ção; 
c) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato; 
d) apresentar, durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que com-
provem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no 
presente ajuste, em especial, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e co-
merciais; 
e) permitir a fiscalização pelo CONTRATANTE; 
f) não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados; 
g) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a ter-
ceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CON-
TRATANTE; 
h) responsabilizar-se pelos objetos entregues, incluindo substituição do veículo na 
sua integralidade conforme Lei nº 8.078/90; 
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CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA 
9.1 O contratado, através da assinatura do presente contrato, concede garantia inte-
gral de 03 (três) meses, contados a partir do recebimento definitivo do bem por parte 
do município.  
9.2 Dentro do prazo estabelecido no item 9.1, o contratado se responsabilizará por 
todos os defeitos e problemas que o veículo apresentar, comprovadamente existente 
já no ato da entrega do veículo, ou que surjam no período citado, não decorrentes 
do mau uso, ou uso anormal do veículo. 
9.3 Eventuais deslocamentos, fretes, mão de obra, peças, para prestação de assis-
tência técnica por parte da contratada, no período da garantia, serão sem qualquer 
ônus ao município.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES E MULTAS; 

 
10.1 A CONTRATADA, sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obri-
gações, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções ad-
ministrativas: 
10.1.1. multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, limitado 
esta a 20 (vinte) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
10.1.2 multa de 15% (quinze por cento) no caso de inexecução parcial do contra-
to, cu-mulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de con-
tratar com a Administração pelo prazo de um ano. 
10.1.3 multa de 25% (vinte e cinco por cento) no caso de inexecução total do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento 
de contratar com a Administração pelo prazo de 02 ( dois) anos.  
10.1.4.  identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedi-
mento licitatório, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 
dois anos. 
10.2 as multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS CASOS DE RESCISÃO 

11.1.  A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  
11.2.  A rescisão deste Contrato poderá ser:  
11.2.1. Determinada  por  ato  unilateral  e  escrita  do  CONTRATANTE,  nos  casos 
enumerados nos  incisos  I a XII  e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-
se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  
11.2.2.  Amigável, por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  
de  licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;  
11.2.3.  Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  
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11.3.  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente.  Os casos de rescisão contratual 
serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
11.4.  Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido 
sempre que a CONTRATADA se conduzir dolosamente.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1 O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Municí-
pio de Novo Xingu, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, 
sobre o valor inicial contratado. 
12.2 O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Prefeitura, ou por 
acordo, na forma da Lei. 
12.3 As alterações serão processadas através de termo aditivo, nos limites permiti-
dos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 
13.1 A fiscalização do fornecimento ficará a cargo do servidor VALDEWRLEI WER-
KHAUSEM. 
13.2 A fiscalização manterá controle do fornecimento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA INADIMPLÊNCIA 
 

14.1 Aplica-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos en-
cargos sociais, fiscais e comerciais e dispostos no Art. 71 da Lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULA-

ÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
15.1.  O presente Contrato fundamenta-se: 
15.1.1.   na Lei Federal nº 8.666/93;  
15.1.2.   nos preceitos de direito público;  
15.1.3.  supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposi-
ções do Direito Privado. 
 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO 
16.1 Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado que 
for, o Foro da Comarca de Constantina/RS, para dirimir qualquer dúvida ou questão 
do presente contrato. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes con-
tratantes e pelas tes-temunhas. 
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Novo Xingu - RS, ......... de ............................ de 2018. 
 
 
________________________________ ___________________________ 
CONTRATANTE     CONTRADADO 
 
 
______________________________ 
 
Fiscal do Contrato 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
________________________    ________________________ 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 

________________________   ________________________ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2018 

CARTA CONVITE Nº 002/2018 

ANEXO IX 

PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS 

 
 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço Completo  

CEP  

Fones/Fax  

E-mail  

Site Internet  

Optante Simples SIM(  )     NÃO (  ) 

 
Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado Civil  

Profissão  

Endereço Completo  

CEP  

Fone/Fax  

E-mail  

RG/Órgão Expedi-
dor 

 

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa: 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço Completo  

CEP  

Fone/Fax  
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E-mail  

 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA 

 

 

 

 

 


