EDITAL Nº 025 – PREGÃO PRESENCIAL No 0010/2021

Registro de preço para aquisição de pneus para
utilização em veículos, máquinas e equipamentos
rodoviários do Município para o exercício de
2021.
Abertura: 26.05.2021
Horário: 15h00min
Local: Setor de Licitações
Tipo: Menor Preço Por Item

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL, no uso de
suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na
Prefeitura Municipal de Trindade do Sul, de acordo com a Lei Federal nos 10.520 de
17 de Julho de 2002, e dos Decretos Municipais de nº 09/2021 e n° 037/2021, com
aplicação subsidiaria da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores,
encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇO
e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e até a hora acima mencionados,
junto a sede Administrativa do Município de Trindade do Sul.
Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520, Lei
Complementar nº 123/2006 os Decretos Municipais de nº 09/2021 e n° 037/2021,
subsidiada a Lei Federal nº 8.666, e demais legislações aplicáveis.
As dúvidas pertinentes à presente licitação serão esclarecidas
pelo Departamento de Licitações, junto ao Municipio de Trindade do Sul em horário
de expediente das 7h30min as 11h30min e das 13h00min às 17h00min horas, ou
pelo fone (54) 3541-1025, pelo site www.trindadedosul.rs.gov.br ou pelo email
gabinete@trindadedosul.rs.gov.br.
1 - DO OBJETO
1.1 - O objeto da presente licitação é a aquisição de pneus,
câmaras e protetores, para utilização em veículos, máquinas e equipamentos
rodoviários do Município no exercício de 2021, conforme descrição que segue:

ITENS

VEÍCULO/MÁQUINA

DESCRIÇÃO

QUANTIDADES /
UNIDADES

01

Ônibus IRV 3419/ ITZ89247–
Sec. Educaçao

Pneu 900/20 - Comum, liso, mínimo
14 lonas, cap carga 2500kg. Data de
fabricação não superior a 15 meses.
Garantia mínima de 12 (doze) meses,
para anormalidade na fabricação do
produto. Aprovado pelo INMETRO,

10

02

Caminhão IVN 7560 e IQL3233 –
Sec. Obras

Pneu 1000/20 – Radial Direcional, liso,
misto, cap carga 146/143k. Data de

15

03

Rolo Compactador – Sec. Obras
Pneu traseiro

04

Trator New Holland 7630 – Sec.
Obras - pneu traseiro

05

Motoniveladora 120 K – Sec.
Obras

06

Motoniveladora 135 H – Sec.
Obras

07

Pá Carregadeira W20E CASE –
Sec. Obras
Pá Carregadeira Maxloader 934 –

fabricação não superior a 15 meses.
Garantia mínima de 12 (doze) meses,
para anormalidade na fabricação do
produto. Aprovado pelo INMETRO,
Pneu 23.1-26 R3 – Mínimo 12 lonas,
16mm de profundidade de sulco, e
suporte até 5150 Kg por pneu. Data de
fabricação não superior a 15 meses.
Garantia mínima de 12 (doze) meses,
para anormalidade na fabricação do
produto. Aprovado pelo INMETRO
Pneu 18.4-34 – Mínimo 12 lonas. Data
de fabricação não superior a 15 meses.
Garantia mínima de 12 (doze) meses,
para anormalidade na fabricação do
produto. Aprovado pelo INMETRO
Pneu 1400/24 – Radial, E3 L3. Data de
fabricação não superior a 15 meses.
Garantia mínima de 12 (doze) meses,
para anormalidade na fabricação do
produto. Aprovado pelo INMETRO
Pneu 1300/24 – Radial, Mínimo 16
lonas. Data de fabricação não superior
a 15 meses. Garantia mínima de 12
(doze) meses, para anormalidade na
fabricação do produto. Aprovado pelo
INMETRO
Pneu 17.5 R25 – Radial L3.
Capacidade de carga de 7.100Kg,
sulco de 33mm. Data de fabricação

04

02

12

08

14

Sec. Obras
Retro JB 3- obras

não superior a 15 meses. Garantia
mínima de 12 (doze) meses, para
anormalidade na fabricação do
produto. Aprovado pelo INMETRO

1.2 - Os pneus não poderão ser modelados, deverão ter selo de
aprovação do INMETRO (aprovado pela ABNT) a ser entregue juntamente com cada
objeto licitado. A apresentação do selo será dispensada quando os produtos
portarem o símbolo da marca de conformidade do INMETRO, sob forma de
decalque na sua superfície.
1.3 - Os pneus deverão ser de primeira qualidade, com
certificação do INMETRO, onde os licitantes deverão anexar o referido documento
no envelope da proposta identificando a que item se refere, e deverão apresentar,
também, prospectos (catálogos, folders, revistas...) originais do fabricante de cada
item, em língua portuguesa, comprovando os dados técnicos, mínimos, solicitados
no edital.
1.4 - Para todos os pneus será exigida garantia do
licitante/fornecedor, contra defeitos de fabricação, de 12 (doze) meses, a contar do
RECEBIMENTO DEFINITIVO. Os produtos com defeito deverão ser substituídos no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar do comunicado, pela empresa vencedora do item,
sem ônus para o Município.
1.5 - A informação da marca é para comprovação quando do
recebimento do bem e não para fins de avaliação de preços na licitação, e a
informação da marca deve constar na proposta de preços.
1.6 - Os itens listados na tabela não serão necessariamente
adquiridos em sua totalidade pois são quantidades estimadas sendo considerados
apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura do contrato.
As licitantes obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos
referidos itens até o término da vigência contratual. Alertamos a todos os licitantes,
para fins de seus planejamentos orçamentários que os mesmos não estão obrigados
a adquirir previamente o material. O Município não se responsabilizará por prejuízos
financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer alegação sobre
expectativa da compra.
1.7 - A quantidade estimada serve apenas como orientação, não
constituindo garantia de faturamento.

1.8 - Não havendo expediente na data marcada, a entrega dos
referidos envelopes dar-se-á no primeiro dia útil subsequente, à hora já
estabelecida.
1.9 – O Licitante Vencedor, sempre que receber as ordens de
serviço, deverá obrigatoriamente, efetuar o recolhimento e posterior destinação de
todos os itens adquiridos conforme (item 1.1), conforme Decreto nº 45.554, de 19 de
março de 2008 e Resolução nº 257, de 30 de Junho de 1999.
1.10 - As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas
em “Nota de Empenho”, válida como contrato de aquisição e fornecimento.

2 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto
ao pregoeiro, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de
procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado,
será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da
representada.
2.1.

A identificação será realizada, exclusivamente, através da
apresentação de documento de identidade.
2.1.1.

2.2.
A documentação referente ao credenciamento de que trata
o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos envelopes.
2.3.

O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a)
se representada diretamente, por meio de dirigente,
proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:

cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado;
a.1)

a.2)
documento de eleição de seus administradores, em se
tratando de sociedade comercial ou de sociedade por ações;

inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de
diretoria em exercício, no caso de sociedade civil;
a.3)

a.4)
decreto de autorização, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

a.5)

registro comercial, se empresa individual.

declaração, firmada por contador, de que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte. (Lei Complementar 147/2014).
a.6)
b)

se representada por procurador, deverá apresentar:

instrumento público ou particular de procuração, este com a
firma do outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no
art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de
todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado
e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública;
b.2)
carta de credenciamento outorgado pelos representantes
legais da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para
formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao
certame.
b.1)

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de
mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como
representante legal da empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem
que mais de uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o
representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os
fins deste procedimento licitatório.
Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar
intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as
sessões públicas referentes à licitação.
2.4.

A empresa que pretender se utilizar dos benefícios
previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,
disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, fora dos
envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de
que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.
2.5.

2.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário
anterior, receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil
reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123,
de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital,
conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que
também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento,
declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita
referido acima.

3 – DA HABILITAÇÃO:
3.1 -

Regularidade Jurídica, via:

a) Cédula de identidade dos sócios ou dos diretores;
b) Registro comercial no caso empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de
sociedades por ações ou entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos,
acompanhamento de documento de eleições de seus administradores;
OBS: Será dispensada da apresentação, no envelope de
habilitação, dos documentos referidos no item 3.1, a empresa que já os houver
apresentado no momento do credenciamento, previsto item 2 deste edital.
3.2 - A sua Regularidade Fiscal, via:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ/MF);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado ou
do Município, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da
empresa;
d) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a
divida ativa da União (incluindo previdenciário);
e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS);
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, e de acordo com a Lei Federal nº 12440/2011;
3.4

-

Qualificação

econômico-financeira

e

demais

declarações:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei;
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica em prazo não superior 30 (trinta) dias da data
designada para entrega dos envelopes;

c) Declaração sob as penas da lei, firmada pelo representante
legal da licitante de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
d) Declaração de que aceita e tem condições de executar
integralmente as exigências do presente edital;
e) Regularidade Ambiental (Resolução n.º 416, de 30 de setembro
de 2009), compreendendo;
e1) Certidão de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras, expedido pelo IBAMA, em vigor, em nome do
fabricante ou importador, das atividades potencialmente poluidoras expressas nos
certificados devem ser pertinentes ao objeto desta licitação.
e2) Licença de Operação (LO), em vigor, e em nome da fabricante
ou importador do produto cotado, para a execução de atividade pertinente ao objeto
desta licitação, expedida por órgão ambiental competente;
f) Apresentação registro comprovante do selo de eficiência
energética, segurança e ruído do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO;
g) Declaração que contenha expresso comprometimento no
sentido de observar a logística reversa dos pneus utilizados, a serem coletados após
o seu uso, conforme art. 1º, da Resolução nº 416/2009 do CONAMA.
h) Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII,
da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02;
3.5 - A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, bem como a
Cooperativa que atender ao item 2.4 e/ou 2.5, que possuir restrição em qualquer dos
documentos de regularidade fiscal, previstos no item 2.3.3, terá sua habilitação
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua
regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame.
3.6 - O beneficio de que trata o item anterior não eximirá a
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de
todos os documentos, ainda que apresente alguma restrição.
3.7 - O prazo de que trata o item 3.6, poderá ser prorrogado uma
única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido
pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
3.8 - A não regulamentação da documentação, no prazo fixado
no item 3.6, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízos das
penalidades previstas no edital, sendo facultado à administração convocar os

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitação.
3.9 - Os documentos enumerados nos itens anteriores poderão
ser apresentados em original, por cópia autenticada por Tabelião ou por funcionário
do Município, ou por publicação em um órgão da imprensa oficial, ficando
dispensados somente os documentos originais emitidos pelo sistema de Internet.

4 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
4.1 - As propostas serão recebidas pela comissão de licitação no
dia, hora e local mencionado no preâmbulo, em uma via datilografada ou impressa,
assinada, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos,
fechados, contendo, na sua parte externa fronteira a seguinte inscrição:
Ao
MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL/RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021
ENVELOPE Nº 01 – proposta
PROPONENTE (nome completo da empresa ou entidade)
Ao
MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL/RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021
ENVELOPE Nº 2 – documentação
PROPONENTE (nome completo da empresa ou entidade)
4.2 -

PROPOSTA DE PREÇO:

a) Proposta
financeira,
devidamente
assinada
pelo
representante legal, contento o nome do licitante (razão social ou denominação e
nome fantasia, se houver), nº do CNPJ, endereço, telefone, e-mail, menção de que
a proposta refere-se a Licitação Pregão presencial nº 010/2021, indicação do
objeto e suas especificações, devendo atender a descrição exigida no presente
edital, indicação do valor unitário e total, Também é OBRIGATÓRIA a informação da
marca e do modelo do material cotado, o valor total da proposta e validade não
inferior a 60 (sessenta) dias. Nos valores ofertados na proposta devem estar
incluídos todos os custos e encargos, inclusive os relativos ao frete até a cidade de
Tupanci do Sul/RS.

b) Deverá a empresa participante apresentar proposta impressa
em papel e devidamente assinada conforme disposto na Lei 8666/93 e suas
alterações.
c) Os preços propostos serão considerados completos e
suficientes para o fornecimento dos materiais, objeto desta licitação, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional quando devida a
erro ou má interpretação de parte da licitante;
d) Deverá constar na proposta financeira a garantia dos
produtos ofertados, não podendo ser inferior a 12 (doze) anos, contados da
efetiva entrega do objeto, bem como indicar a procedência (marca e fabricação)
dos materiais cotados e os produtos deverão estar em conformidade normas
legais.
e) Os pneus deverão possuir certificado do INMETRO, onde os
licitantes deverão anexar o referido documento no envelope da proposta. Deverão
apresentar, também, prospectos (catálogos, folders, revistas...) originais do
fabricante de cada item, comprovando os dados técnicos solicitados no edital, sendo
que os manuais e catálogos deverão estar em língua portuguesa, com a devida
identificação de cada item no mesmo. Exemplo: quem cotar o item 4, no catálogo do
referido produto, deverá sinalizar (com um círculo, flecha), identificando que aquela
descrição refere-se ao item 4.
4.4 - Não serão consideradas as propostas que contiverem
entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões;
4.5 - Uma vez abertas às propostas, não serão admitidos
cancelamentos, retificações ou alterações nas condições apresentadas.
4.6 - A apresentação de propostas implica na aceitação por parte
do licitante das condições estabelecidas neste edital e seus anexos carecendo de
validade qualquer nova proposição em desacordo com as referidas condições.
4.7 - As propostas serão analisadas para identificar erros
aritméticos a serem corrigidos pela Comissão de Licitação na conformidade do
seguinte critério:
a) Havendo diferença de valores entre números e expressões,
prevalecerá o valor indicado pela expressão;
b) Havendo diferença entre um valor unitário e o valor total,
resultante da multiplicação deste unitário, prevalecerá o valor unitário e a quantidade
para apuração do total;

c) O erro de adição é retificado, conservando-se as parcelas
corretas, alterando-se o total exposto pelo total corrigido;
d) Erros de natureza formal que não alterem o valor das
propostas, bem como 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, conforme discricionariedade da Comissão de Licitação; e
e) Dos materiais ofertados não serão admitidos em hipótese
alguma produtos recondicionados, remanufaturados e/ou reciclados, amassados e
enferrujados.
5 - DO JULGAMENTO
5.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos
neste edital, a autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até
10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e
sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.
5.2 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições
definidas no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o
máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que
sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
5.3 No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem
aos requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a
apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e
decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a
proclamação da vencedora.
5.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços
iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
5.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que
for conferida a palavra à licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
5.6 Dada a palavra a licitante, esta disporá de 5 s (cinco
segundos) para apresentar nova proposta.
5.7 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
5.8 A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 0,01
(um centavo).
5.9 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados,
sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste
edital.

5.10 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando
convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e,
consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o
último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de
ordenação das propostas.
5.11 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada
a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado
para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido preço melhor.
5.12 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando,
convocadas pelo pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em
apresentar novos lances.
5.13 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de
acordo com o menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da
proposta de valor mais baixo, comparando- a com os valores consignados em
planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
5.14 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços
propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor
preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as
especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.
5.15 Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar
dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que
não atenderem aos requisitos do item 5;
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem
preços manifestamente inexequíveis.
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem
modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como
inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o
instrumento convocatório.
5.16 Não serão consideradas, para julgamento das propostas,
vantagens não previstas no edital.
5.17 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência

do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo
assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao
item 3.5.1, deste edital.
5.18 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as
propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem
como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de
menor valor.
5.19 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-seá da seguinte forma:
5.20 A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a
cooperativa detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar,
no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então,
de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
5.21 Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a
cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta,
inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que
se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova
proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
5.22 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, satisfizer as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado
vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
5.23 O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica
às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
5.24 Da sessão pública do pregão para registro de preços será
lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das
licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos
interpostos.
5.25 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional,
devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas
previamente junto ao setor de Licitações deste Município, conforme subitem 19.1 deste
edital.
5.26 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será

marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo
ato, as licitantes presentes.
6 - DOS RECURSOS
6.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública
do pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para
apresentação das razões de recurso.
6.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso
apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas
para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias
corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista
imediata do processo.
6.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da
motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos
recursos.
6.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio
daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida
do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.
6.5 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos
apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. A falta de
manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.
6.6 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos
meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo
proponente
6.7 Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito
suspensivo.
7 - DO PRAZO PARA A ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS:
7.1. As obrigações decorrentes do fornecimento do objeto do presente
Registro de Preços a serem firmados ente a Administração e o Fornecedor serão
formalizados através da Ata de Registro de Preços.

7.2. Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de
classificação, serão convocados os licitantes vencedores dentro do prazo 10 (dez) dias
para assinar a Ata de Registro de Preços que terá efeito de compromisso de
fornecimento nas condições estabelecidas.
7.3. Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro
cancelado, não assinar a Ata nas condições estabelecidas, poderão ser convocados os
licitantes remanescentes na ordem de classificação.
7.4. Observados os critérios e condições estabelecidos neste edital e
o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um fornecedor
registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento
compatível com o solicitado pela Administração.
7.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a
firmar contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
7.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em ata desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
7.7. A administração da Ata de Registro de Preços decorrente deste
pregão caberá ao Setor de Compras e Licitações do Município de Trindade do Sul - RS.
7.8. O fornecimento dos materiais será efetuado mediante expedição
de Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente.
8 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1 - O pagamento pelo fornecimento dos materiais será em até
30 dias, a contar do recebimento dos mesmos, mediante emissão da Nota Fiscal
Correspondente.
8.2 - Somente serão pagos os materiais que forem autorizados e
solicitados pela Municipalidade, conforme as suas necessidades.

8.3 - O preço cotado será fixo e irreajustável durante toda a
vigência do contrato, podendo sofrer reequilíbrio econômico-financeiro para mais ou
para menos, de acordo com as variações dos preços de mercado devidamente
comprovados.
8.4 - O preço poderá ser alterado, na forma do artigo 65 da Lei
8.666/93 e, nos termos da letra “d” do supracitado artigo o contrato poderá ser
alterado para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
8.5 - O pedido de alteração de preço deverá ser endereçado ao
Presidente da Comissão de Licitação, que decidirá no prazo de 48 horas, cabendo ao
contratado apresentar recurso no prazo de 24 horas ao Senhor Prefeito Municipal,
que também decidirá no prazo de 48 horas. Em ambas as instâncias o pedido será
analisado pela Assessoria Jurídica, que também emitirá parecer.
8.6 - É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto
tramita o processo de revisão de preço, estando, caso contrário, sujeito às
penalidades previstas.
9 - DAS DISPOSIÇÕES ATINENTES ÀS CONTRATAÇÕES
9.1 - Os produtos serão retirados mediante solicitação e
autorização do Poder Executivo Municipal, conforme suas necessidades e nos
quantitativos necessários à administração (fracionado). As licitantes obterão
apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término
da vigência contratual. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus
planejamentos orçamentários que os mesmos não estão obrigados a adquirir
previamente o material. O Município não se responsabilizará por prejuízos
financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer alegação sobre
expectativa da compra.
9.2 - Os produtos solicitados deverão ser entregues no prazo
máximo de 05(cinco) dias contados da solicitação/requisição dos mesmos, na
sede do Município de Tupanci do Sul, computados todas as despesas
indispensáveis para esta disponibilização, sem nenhum custo ou despesa adicional
como frete, prestação de serviço ou outra despesa não especificada neste edital.

9.3 - Será exigido dos produtos licitados (pneus), o
enquadramento das exigências em conformidade com as normas técnicas
brasileiras, previstas pelo INMETRO e comprovadas através do selo de qualidade
daquele instituto.
9.4 - Os produtos devem ter garantia mínima de 01 ano para
defeitos de fabricação.
9.5 - Será exigida dos produtos licitados (pneus), a comprovação
da profundidade de sulco exigida pelo presente edital.
9.6 - O produto fornecido em desacordo com as especificações
exigidas pelo presente edital ou constatado defeito, ficará sujeito à imediata
substituição pelo fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, sem
qualquer ônus para a Municipalidade.
10 - DA DOTAÇÃO
10.1 - A presente despesa correrá por conta de dotações
orçamentárias específicas, constantes da lei-de-meios para em execução.
11 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 - O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de
sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
a contratação, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado dos sistemas
de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem
prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.
11.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas,
decorrentes do descumprimento contratual:
11.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10 o (décimo)
dia de atraso, da entrega do produto sobre o valor da parcela, por ocorrência;
11.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do
contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão
contratual, quando for o caso;

11.2.3 - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da
adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a sua rescisão.
11.2.4 - O valor das multas aplicadas, após regular processo
administrativo, deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Tupanci do
Sul, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou
poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando
for o caso.
11.2.5 - As sanções previstas poderão ser aplicadas
cumulativamente, de acordo com a gravidade do descumprimento, após regular
processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa.
12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de
atender qualquer das disposições do presente edital.
12.2 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificação ou
substituições das propostas ou quaisquer outros documentos.
12.3 - Só terão direitos a usar a palavra, rubricar as propostas,
apresentar reclamação ou recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou
seus representantes credenciados e os membros da comissão julgadora.
12.4 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a
documentação, não serão admitidos à licitação os participantes retardatários.
12.5 - A inabilitação do licitante em qualquer das fases do
procedimento licitatório importa preclusão do seu direito de participar das fases
subsequentes.
12.6 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para
apresentação da documentação e propostas exigidas no Edital e não apresentadas
na reunião de recebimento, ficando neste caso as propostas inabilitadas, sem direito
ao recurso previsto na Lei 8.666/93.
12.7 - Os documentos retirados dos envelopes, para o julgamento
da habilitação, serão rubricados pela Comissão Permanente e pelos representantes
ou procuradores das empresas licitantes. O procedimento será repetido quando da
abertura das propostas.
12.8 - Ao Prefeito fica assegurado o direito de, no interesse do

Município, revogar ou anular a presente licitação, conforme lhe faculta o artigo 49,
da Lei nº 8.666.
12.9 - Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente
licitação, cuja minuta é anexa ao presente edital, deverá constar, obrigatoriamente,
as hipóteses de rescisão do contrato, previstas pelo artigo nº 78, da legislação
atinente.
12.10 - A presença do representante de cada licitante na
apresentação da proposta é aconselhada para dirimir dúvidas, aposição de
assinatura, rubrica e demais registros.
12.11 - A empresa que não estiver presente na abertura dos
envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes,
renuncia ao prazo recursal previsto no artigo 109 da Lei 8.666/93.
12.12 - Fica assegurada a readequação do equilíbrio econômico
do contrato, sempre que os custos foram alterados, para atender a legislação
específica Federal e Estadual.
12.13 - Os atos da administração decorrentes desta licitação,
bem como dos termos e normas deste edital, caberão às impugnações e recursos
previstos no § 1º 2º e 3º do art. 41, e no art. 109 da Lei nº 8.666/93.
12.14 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do
procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da cidade de Comarca de Nonoai,
com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
12.15 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de
interpretação do presente Edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações,
nos dias úteis, em horário normal de expediente ou solicitadas atraves do e-mail
gabinete@trindadedosul.rs.gov.br .
12.16 - Fazem parte deste Edital:
a) Anexo I – Termo de Referência .
b) Anexo II – Modelo de Declaração Art. 7º CF.
c) Anexo III – Modelo de Declaração Idoneidade.
d) Anexo IV – Modelo de Declaração que cumpre os requisitos
de habilitação.
e) Anexo V– Modelo de Credenciamento.
f) Anexo VI- Modelo de Declaração Validade

g) Anexo VII – Modelo de Declaração Emprega Menor
h) Anexo XIII – Modelo de ata de registro de preço

Trindade do Sul RS, 12 de maio de 2021.

ELIAS MIGUEL SEGALLA
Prefeito Municipal

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
ITENS

VEÍCULO/MÁQUINA

DESCRIÇÃO

QUANT/
UNID

01

Ônibus IRV 3419/ ITZ89247– Sec.
Educaçao

10

02

Caminhão IVN 7560 e IQL3233 – Sec.
Obras

03

Rolo Compactador – Sec. Obras
Pneu traseiro

04

Trator New Holland 7630 – Sec. Obras
- pneu traseiro

05

Motoniveladora 120 K – Sec. Obras

06

Motoniveladora 135 H – Sec. Obras

07

Pá Carregadeira W20E CASE – Sec.
Obras
Pá Carregadeira Maxloader 934 – Sec.
Obras
Retro JB 3- obras

Pneu 900/20 - Comum, liso, mínimo 14
lonas, cap carga 2500kg. Data de
fabricação não superior a 15 meses.
Garantia mínima de 12 (doze) meses,
para anormalidade na fabricação do
produto. Aprovado pelo INMETRO,
Pneu 1000/20 – Radial Direcional, liso,
misto, cap carga 146/143k. Data de
fabricação não superior a 15 meses.
Garantia mínima de 12 (doze) meses,
para anormalidade na fabricação do
produto. Aprovado pelo INMETRO,
Pneu 23.1-26 R3 – Mínimo 12 lonas,
16mm de profundidade de sulco, e
suporte até 5150 Kg por pneu. Data de
fabricação não superior a 15 meses.
Garantia mínima de 12 (doze) meses,
para anormalidade na fabricação do
produto. Aprovado pelo INMETRO
Pneu 18.4-34 – Mínimo 12 lonas. Data
de fabricação não superior a 15 meses.
Garantia mínima de 12 (doze) meses,
para anormalidade na fabricação do
produto. Aprovado pelo INMETRO
Pneu 1400/24 – Radial, E3 L3. Data de
fabricação não superior a 15 meses.
Garantia mínima de 12 (doze) meses,
para anormalidade na fabricação do
produto. Aprovado pelo INMETRO
Pneu 1300/24 – Radial, Mínimo 16
lonas. Data de fabricação não superior a
15 meses. Garantia mínima de 12 (doze)
meses, para anormalidade na
fabricação do produto. Aprovado pelo
INMETRO
Pneu 17.5 R25 – Radial L3. Capacidade
de carga de 7.100Kg, sulco de 33mm.
Data de fabricação não superior a 15
meses. Garantia mínima de 12 (doze)
meses, para anormalidade na
fabricação do produto. Aprovado pelo
INMETRO

Valor de
Referência
R$
R$
1.270,00

15

R$
2.230,00

04

R$
5.850,00

02

R$
4.750,00

12

R$
7.500,00

08

R$
2.950,00

14

R$
7.600,00

PRAZO DE ENTREGA: Não poderá ser superior a 07 (sete) dias após solicitação do Setor de
Compras do Município.
RETIRADA: Será conforme a necessidade.
DÚVIDAS REFERENTE AOS PNEUS: Contatar o Setor de Compras.

Trindade do Sul, 11 de maio de 2021.

__________________________
Pregoeiro

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ART. 7º, INCISO XXXIII – CF (Modelo)
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório,
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2021 que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do
artigo 7º da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, não
possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_________________________,em _____ de ___________________de _____.

Razão Social: __________________________________________________

___________________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Razão Social da licitante) ..............................................................................., através de seu
Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA
para licitar ou contratar com a Administração Pública. Por ser expressão de verdade, firmamos o
presente.

________________, em ______ de __________________ de 20___.

____________________________
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO

(NOME DA EMPRESA)___________________, CNPJ nº ______________, sediada (endereço
completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial e, ainda, que está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data, _______________ , ___ de ____________de _____.

___________________________________________
(nome e identidade do representante legal)

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES

ANEXO V

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ________, portador (a) da cédula de
identidade no __________ e do CPF no ___________, a participar da licitação instaurada pelo
Município de Trindade do Sul, na modalidade de Pregão Presencial, sob o no __/2021, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em
nome da empresa _____________________, CNPJ no _____________, bem como formular
propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
Local e data.

__________________________________
Assinatura do (s) dirigente (s) da empresa
(firma reconhecida)

__________________________________
Nome do dirigente da empresa
OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO

_______________________, inscrita no CNPJ sob no _______________, estabelecida na
rua __________________, na cidade de ___________________, representada neste ato por seu
______________ (procurador, sócio, etc), (qualificação), portador do CPF ______________,
residente e domiciliado ___________________, declara para fins de participação conforme Edital
de Pregão Presencial no __/2021, com data de abertura para o dia _________, da Prefeitura
Municipal de Trindade do Sul, que a proposta emitida por esta empresa tem a validade de __
(_________) dias.

Local e data.

________________________________
Assinatura

ANEXO VII

MODELO: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
DECLARAÇÃO

___________________, inscrito no CNPJ no ________________ por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (a) ____________________, portador (a) da Carteira de Identidade n o
______________ e do CPF no _________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:
Emprega menos, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

________________________
(data)

________________________
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

