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Comissão de Licitações 

 
 

 
O Prefeito de Sério, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, mediante o 

Pregoeiro Sadir Capoani, designado pela Portaria n.º. 4565/2021 torna público, para 
conhecimento dos interessados, que estará realizando o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2022 
do tipo MENOR PREÇO, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, de 
conformidade com as disposições da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 
nº 10.024/2019, Decreto Municipal n.º 1201/2016 e, subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993, bem como as condições a seguir estabelecidas. 

ÓRGÃOS 

INTERESSADOS: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DATA E HORA DE INICIO 

DAS PROPOSTAS: 

09:00 HORAS DO DIA 22/03/2022 (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). 

DATA E HORA LIMITE 

PARA IMPUGNAÇÃO: 

09:00 HORAS DO DIA 14/04/2022 (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). 

DATA E HORA FINAL 

DAS PROPOSTAS: 

08:50 HORAS DO DIA 20/04/2022 (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). 

DATA DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS – 
SESSÃO PÚBLICA: 

09:00 HORAS DO DIA 20/04/2022 (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). 

 
LOCAL: 

 
www.portaldecompraspublicas.com.br 

MODO DE DISPUTA 
ABERTO 

2 - OBJETO  
2.1 – É objeto deste edital a aquisição de um veículo tipo van 15 + 1 passageiros, adaptada 
ppd’s, novo zero quilometro ano/modelo mínimo 2022,  com as quantidades e características a 
seguir descritas: 
veículo tipo van, novo, zero quilometro, primeiro emplacamento em nome do município de 
Sério/RS – 15 passageiros (sendo 01 com dispositivo de poltrona móvel para acessibilidade) + 
1 motorista – teto alto - adaptada ppd’s: modelo 2022 ou superior, turbo, potência mínima de 
160 cv,  04 cilindros, combustível diesel, tanque com capacidade mínima de 70  litros,  direção 
elétrica, volante ajustável altura e profundidade, câmbio mecânico de 06 marchas a frente e 01 
a ré, tração traseira, freios a disco traseiro e dianteiro com assistente de frenagem, 
pneus/rodas r16/aço, air bag duplo, ar condicionado digital com saídas na cabine do motorista, 
vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos com aquecimento, 

 
Município de Sério/RS 
Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2022 
Tipo de julgamento: menor preço  
Abertura: 20/04/2022 às 09:00 horas 
 
 

Município de Sério- RS. 
Este documento esteve afixado no 
Quadro Mural no período de:  
 
____/03/2022  a ___/04/2022 
 

Sadir Capoani 
Assinatura do Responsável 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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travas/fechamento portas elétricos, porta de acesso lateral direita corrediça com abertura 
elétrica pneumática, acionada pelo motorista, porta traseira bipartida com abertura total, 
distância entre eixos mínimo 3.660 mm, altura teto sem ar mínimo 2.660 mm, tacógrafo, kit 
multimídia, rádio com MP3/USB/Bluetooth, com no mínimo 02 alto-falantes e 01 antena 
instalados, bancos reclináveis, cinto de segurança para todos os ocupantes, película de 
acordo com o DENATRAN, chapa de proteção no motor, macaco, chave de rodas, triângulo 
sinalizador, pneu estepe com roda, tapetes e todos os itens exigidos pelo C.N.T. , empladada 
e licenciada em nome do município de Sério/RS  

 Item adaptável por empresa especializada e autorizada:  
Elevador adaptado, acessibilidade do tipo poltrona móvel com funcionamento automático para 
embarcar e desembarcar pessoas com deficiência física, sentado, diretamente da poltrona do 
veículo, mantendo a capacidade de passageiros. Resistência, caso a norma seja silente, para 
no mínimo, 150kg. Sistema elétrico e funcionamento automático. Travamento da cadeira e 
cinto de segurança. Vide inmetro portaria 205/17 e alterações supervenientes.  
Caso o elevador não venha, de fábrica, montado pela fabricante, a licitante deverá apresentar 
ainda, na entrega do veículo:  
*emitir art (anotação de responsabilidade técnica) junto ao CREA, referente a instalação do 
equipamento, após a conclusão dos serviços. 
2.1.2 – Faz parte deste objeto a garantia do veículo e do item adaptado contra defeitos de 
fabricação pelo período mínimo de 12(doze) meses sem limite de quilometragem, a partir da 
entrega técnica do mesmo. 
2.1.3- Os serviços de garantia e revisões do veículo deverão ser realizados por oficina 
autorizada, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, a uma distância máxima de 200 
(duzentos) quilômetros do município de Sério/RS.  
2.2 – O recurso Federal é oriundo de Emenda Parlamentar 202128580009, Plano de ação 
090320211-010450 sendo o valor máximo do contrato de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 
destes, R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) oriundos da referida emenda parlamentar  e 
R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) de contrapartida com recursos próprios do município de 
Sério/RS.  

 
3– PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS. 
3.2 - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006. 
3.3 - NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS: 
  3.3.1 - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
  3.3.2 - Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 
  3.3.3 - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
  3.3.4 - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
  3.3.5 -  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação; 
  3.3.6 - Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
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  3.3.7 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
3.4 - COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ 
“SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS 
SEGUINTES DECLARAÇÕES: 
   3.4.1 - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
   3.4.2 - Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
   3.4.3 - Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
   3.4.4 - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
   3.4.5 - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
  3.4.6 - Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 
  3.4.7 - Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do 
art. 5º da Constituição Federal. 
  3.4.8 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 
às sanções previstas em lei e neste Edital. 
 
4 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
4.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO 
ELETRÔNICO” através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.  
4.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
4.1.2. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
4.2. 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 Sério, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
 
5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1- Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 
5.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 
do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
5.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
5.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 
5.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

 
              
6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 
6.1 - O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, 
NO SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS: 
  6.1.1 - Valor unitário e total para o item, em moeda corrente nacional (podendo ser usadas 
duas casas decimais após a vírgula); 
  6.1.2 - Marca e modelo do item ofertado; 
  6.1.3 - Fabricante do item ofertado; 
  6.1.4 - Descrição detalhada do objeto ofertado; 
6.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bem ou serviços ofertados. 
6.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da 
data de sua apresentação. 
6.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 
de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 
objeto. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 
os licitantes. 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no 
preâmbulo deste edital. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 
cobrir a melhor oferta deverá ser de no mínimo  R$ 100 (cem reais). 
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“ABERTO, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 
7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 
7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro. 
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado primeiro. 
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances. 
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa do pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de 
Compras Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão 
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação. 
7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

Prefeitura Municipal de Sério – Rua 17 de novembro, 1075 – CEP 95 918-000. 

Comissão de Licitações 

de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, 
de 2015. 
7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 
7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 
7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação 
ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as 
propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 
7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 
fechado. 
7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 

7.28.1. Produzidos no país; 
7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras; 
7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 
7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 
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(DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

 
8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
8.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior 
ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 
         8.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
8.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita. 
8.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE 
ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata. 
8.5 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de 
não aceitação da proposta. 
         8.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro. 
         8.5.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e 
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 
pena de não aceitação da proposta. 
8.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.7 – Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade. 
8.8 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
        8.8.1 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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         8.8.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
8.9 - Sendo item não exclusivo para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 
caso. 
8.10 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
9 - HABILITAÇÃO 
9.1 - COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O 
PREGOEIRO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 
PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE 
IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE 
A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, 
E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS: 
       9.1.1 - Possuir Cadastro do Portal de Compras Publicas; 
       9.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 
       9.1.3 -  Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  
        9.1.4 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da 
União TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0. 
         9.1.5 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 
         9.1.5.1 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte 
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
        9.1.5.2 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
        9.1.5.3 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 
        9.1.6 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
        9.1.7 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada 
por meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 
       9.2.1 - É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/)%3B
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sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 
documentação atualizada. 
       9.2.2 - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se 
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr 
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 
2019. 
9.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, 
sob pena de inabilitação. 
9.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 
9.5- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 
9.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 
       9.6.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições. 
 
9.7 - Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
9.8 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
         a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
         b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
         c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
         d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
9.9 - REGULARIDADE FISCAL: 
           a) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante; 
           b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 
           c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de 
Débito Relativos a Tributos Federais e Contribuições Federais e a Dívida Ativa da União, 
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); 
          d) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
          e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante e Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de Certidão Negativa- Lei 12.440/2011 
          
9.10 – QUALIFICAÇÃO TECNICA: 
         a)  Apresentação de Certidão de Registro no CREA, atual e em vigor, da empresa 
participante e do responsável técnico (engenheiro, preferencialmente, mecânico) ligado ao 
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objeto da licitação, com experiência necessária na área, para realizar, dirigir e supervisionar 
todas as tarefas inerentes aos serviços, bem como emitir ART. (Poderá na certidão constar 
ambos os dados, empresa e responsável); 
         b) Apresentação de prova de vínculo do responsável técnico que efetuará o serviço 
desta licitação com a empresa participante, que deverá se dar através de uma das seguintes 
formas: I - Carteira Profissional (CTPS), no caso de vínculo empregatício; II - Ato Constitutivo, 
Contrato Social ou Estatuto, devidamente registrado no órgão competente, no caso de vínculo 
societário; III – Será admitido, também, contrato de prestação de serviço regido pela legislação 
civil comum.  
         c) O proponente deverá comprovar que possui assistência técnica dentro da exigência, 
ou seja, o serviço de garantia e assistência técnica para o equipamento deverá ser prestado 
obrigatoriamente por oficina autorizada, devendo estar localizada no Estado do Rio Grande do 
Sul, a uma distância não superior a 200 (duzentos) quilômetros do município de Sério/RS. 
         d) Apresentação de Termo de Garantia contra defeitos de fabricação do veículo e do 
item adaptado, pelo período de 12 meses, sem limite de quilometragem, a contar da data da 
entrega técnica do equipamento. 
         e) Apresentar prospecto do equipamento contendo as características técnicas do 
equipamento. 
         f) Os documentos listados nas alíneas “a” e “b”, caso não estejam em nome da 
licitante, isto é, sejam em nome da empresa transformadora/instaladora, deverão ser 
apresentados com Termo de compromisso ou Contrato específico emitido entre o licitante 
e a empresa instaladora, responsável pela transformação, mencionando o serviço que será 
realizado neste edital, a serem atendidos no prazo previsto, com menção explícita a esta 
licitação (Pregão Eletrônico nº 01/2022), sob pena de inabilitação. 
9.11 – QUALIFICAÇÃO ECONOMICA: 
          a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em vigor. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter 
a data de expedição não superior a 30 (trinta) dias úteis. 
 
 9.12 – DEMAIS DOCUMENTOS: 
          a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, conforme o modelo “A” do Decreto Federal n.° 4.358-02 (Anexo IV); 
           b) Declaração que não há nenhum impedimento de licitar ou contratar com a 
administração pública, especialmente quanto ao previsto nos artigos 87 e 88 da Lei de 
Licitações 8.666/93 e posteriores alterações; 
9.13 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
9.14 - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
9.15 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor para comprovar a regularização. 
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
         9.15.1 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 
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ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 
concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.16 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
9.17 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital. 
9.18 - Sendo item não exclusivo a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.19 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
10 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
10.1 - Até 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
10.2 - A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA 
ELETRÔNICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br. 
10.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS contados da data 
de recebimento da impugnação. 
10.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
10.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS anteriores à data designada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do 
Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
10.6 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (DOIS) DIAS 
ÚTEIS, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
10.7 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame, salvo quando se amoldarem ao art. 21, parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 
10.8 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
10.9 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 
10.10 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros 
avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, 
sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 
10.11 - Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal 
ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente 
ou não identificado no processo para responder pela proponente. 
10.12 - A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, 
pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir 
acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, 
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se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular 
(instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 
 
11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/02, devendo o licitante manifestar 
motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema 
Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances. 

11.1.1. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos 
e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.  
11.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo pregoeiro 
disporá do prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, por meio de 
formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os 
demais desde logo intimados para apresentar as contra-razões em igual número de dias. 
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
11.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
11.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 
como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 
11.7. Decairá do direito de impugnar perante à Administração, os termos desta licitação, 
aquele que aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou 
irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.    
 
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

 
12.1 -  A sessão pública poderá ser reaberta: 
    12.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
    12.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.                                    
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances. 
12.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
    12.2.1 -A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 
       12.2.2 - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante 
manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
 
13 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que 
não houver recurso. 
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13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, 
ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
14 - RESPONSABILIDADES DO LICITANTE 
 

a) entregar o objeto licitado conforme especificações constante no item 2.1 deste edital 
e em consonância com a proposta de preços; 

 b) manter, durante toda a execução do processo, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 
pela Secretaria; 

d) arcar com eventuais prejuízos causados ao processo e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida na execução da proposta; 

e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até  25% do 
valor inicial atualizado da Nota de Empenho; 

f) arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 
acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do licitante; 
 
15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o licitante 
vencedor à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia de juros, sobre o valor da Nota 
Empenho, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso;  
      15.1.1. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o empenho e aplique outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/93. 
15.2. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em 
relação ao objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, aplicar as seguintes sanções: 
             a) advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 
             b) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do  empenho, no caso 
do licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências contratuais  de entrega ou 
deixar de receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido 
em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 

c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando a inexecução contratual sobrevier 
prejuízos para a Administração; 
 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 
15.3. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem 
prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais. 
15.3. A sanção de advertência de que trata o item 15.2, letra “a”, poderá ser aplicada nos 
seguintes casos: 
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I - descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou 
defeitos observados na prestação dos serviços; 

II - outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento da 
Secretaria Municipal de Educação, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
15.4. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for 
verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração pública. 
Caberá ainda a suspensão quando a licitante, por descumprimento de cláusula editalícia, 
tenha causado transtornos no desenvolvimento dos Serviços da Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
16 - RESCISÃO 
 
16.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo 
com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 
 
17 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO: 
17.1 - Os recursos financeiros correrão por conta da Dotações Orçamentárias, Rubricas 
nº 209 e 352  
Projeto/atividade: 1020 – Modernização da Secretaria; 1070 – Emenda Parlamentar 
202128580009 
Recurso: 40 ASPS e 1017 – Emenda Parlamentar 202128580009 
17.2 - O pagamento será efetuado após a entrega do equipamento, mediante 
apresentação de nota fiscal, na qual deverá constar: Pregão Eletrônico nº 01/2022; Nº do 
Contrato estabelecido com o município de Sério, discriminando o produto adquirido, e 
termo de recebimento; 
17.3 -  Não será efetuado qualquer pagamento a Adjudicatária enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
18 – DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO: 
18.1 - O equipamento ofertado deverá ser entregue no parque de máquinas do município de 
Sério/RS, localizado na Rua 17 de novembro, 1075, Bairro Centro, em horário comercial, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a emissão da autorização de entrega emitida pela 
Administração Municipal;  
18.2 – Qualquer alteração no prazo de entrega será comunicado entre as partes e se for 
aceita poderá ser alterada.  
18.3 - Não será aceito na entrega, produto de marca e modelo diferente daquela constante na 
proposta vencedora.  
18.4 – O equipamento será recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias pelo 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização de contratos, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade realizada pela Comissão de Recebimento de Bens 
legalmente constituída. 
18.5 - A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. Na 
respectiva Nota fiscal deverá constar: Pregão Eletrônico nº 01/2022 e nº do contrato 
estabelecido com o município de Sério. 
19 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer 
fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originalmente da proposta. 
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19.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou 
supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 
19.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições 
deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 
8.666/93. 
19.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 
prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de 
Sério, exclusivamente por e-mail. 

19.4.1 – Segunda a Sextas-Feiras, durante horário de expediente; 
19.4.2 - Manhã: 08:00 às 11:45 

              Tarde  : 13:30 às 17:00 
19.4.3 – compras1@serio.rs.gov.br;  

19.5.  A licitante vencedora terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para a assinatura do 
contrato, contados da data de convocação feita, por escrito, pelo Município.  
19.6. O contrato a ser assinado terá como base a minuta integrante deste edital (Anexo I). 
19.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação 
em vigor. 
19.8. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade 
do LICITANTE para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
19.9. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Sério, na data marcada, a sessão 
realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e local. 
19.10. O Município de Sério se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no 
total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

 
Sério, 21 de março de 2022. 
 
 
                                           ________________________________ 

SIDINEI MOISES DE FREITAS 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:compras1@serio.rs.gov.br
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ANEXO I 
MINUTA DE CONTRATO 
 
PRIMEIRO CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE SÉRIO - RS, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 94.706.033/0001-03, com 
sede na Rua 17 de novembro, 1075, neste   ato  representado  
pelo Prefeito Municipal, Sr. SIDINEI MOISÉS DE FREITAS, 
brasileiro, casado, residente e  domiciliado na Rua 30 de 
Novembro, 960,Cento Sério/RS, CPF nº 882.072.000-06, CI nº 
7057072097, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE. 

 
 

SEGUNDO CONTRATANTE:    ____________, com endereço na ________, ____, , Bairro 
______, _________, inscrita no CNPJ sob o n° ____________, 
pelo seu representante legal, ________, portador da cédula de 
identidade _______, CPF n° ______, doravante denominado 
simplesmente CONTRATADO.    

 
  O presente Contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução 
do objeto contratado, descrito na Cláusula Primeira, constante do Processo Administrativo n° 
79/2022, e Licitação Pública realizada na Modalidade Pregão Eletrônico n° 01/2022, regendo-
se pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 
2002 e Legislação pertinente, assim como pelas condições do Pregão referido, pelos termos 
da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes.  
 
            CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto 
 
1.1 – (Descrição do bem).  
1.2- Faz parte deste objeto a garantia do veículo e do item adaptado contra defeitos de 
fabricação pelo período mínimo de 12(doze) meses sem limite de quilometragem, a partir da 
entrega técnica do mesmo. 
1.2.1 – è de inteira responsabilidade da licitante vencedora eventuais defeitos que possam 
ocorrer na adaptação do veículo,  
 
  CLÁUSULA SEGUNDA: Do Preço e Forma de Pagamento 
   
2.1 - O Contratante pagará ao Contratado, o valor total de R$ ________ (________), em 
moeda corrente nacional, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução 
do presente contrato. 
2.2. - O preço deverá abranger todos os tributos incidentes sobre o contrato tais como: 
transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer 
natureza e todos os ônus diretos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: Prazo de Entrega e Garantia do Bem. 
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3.1 - O equipamento ofertado deverá ser entregue no parque de máquinas do município de 
Sério/RS, localizado na Rua 17 de novembro, 1075, Bairro Centro, em horário comercial, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a emissão da autorização de entrega emitida pela 
Administração Municipal;  
3.2- Os serviços de garantia e revisões do veículo deverão ser realizados por oficina 
autorizada, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, a uma distância máxima de 200 
(duzentos) quilômetros do município de Sério/RS.  
3.2.1 – É de inteira responsabilidade da licitante vencedora eventuais defeitos de fabricação 
do veículo e no item adaptado, conforme prazo de garantia devendo os mesmos serem 
sanados sem custos adicionais ao município.  
3.3 – O licitante vencedor será depositário do bem durante o período em que estiver de posse 
do bem. 
   
 CLÁUSULA QUARTA: Do Recurso Financeiro 
 
4.1 - Os recursos financeiros correrão por conta da Dotações Orçamentárias, Rubricas 
nº 209 e 352  
Projeto/atividade: 1020 – Modernização da Secretaria; 1070 – Emenda Parlamentar 
202128580009 
Recurso: 40 ASPS e 1017 – Emenda Parlamentar 202128580009 
4.2 - O pagamento será efetuado após a entrega do equipamento, mediante 
apresentação de nota fiscal, na qual deverá constar: Pregão Eletrônico nº 01/2022; Nº do 
Contrato estabelecido com o município de Sério, discriminando o produto adquirido, e 
termo de recebimento; 
4.3 -  Não será efetuado qualquer pagamento a Adjudicatária enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
 CLÁUSULA QUINTA: Do Reajustamento dos Preços 
 
5.1 - Os preços são fixos e não sofrerão qualquer tipo de reajuste.    
 
           CLÁUSULA SEXTA: Do Recebimento do Objeto 
 
6.1 - O objeto do presente Contrato, será recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) 
dias pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização de contratos, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade realizada pela Comissão de Recebimento de Bens 
legalmente constituída. 
 
            CLÁUSULA SÉTIMA: Dos Direitos e Obrigações 
 
7.1 – Dos Direitos 
        7.1.1       Constitui direito da contratante receber o objeto deste Contrato nas condições 
avençadas e do contratado perceber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados. 
 
7.2  – Das Obrigações: 
        7.2.1 - Constituem obrigações do contratante: 
             a) efetuar o pagamento ajustado;  
             b) dar a contratada as condições necessárias à regular execução do Contrato. 
7.3 - Constituem obrigações do contratado:    
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             a) entregar o bem de acordo com as especificações do Pregão e proposta 
financeira; 
             b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da 
execução do presente instrumento. 
 

CLÁUSULA OITAVA: Da Inexecução do Contrato 
             
8.1 - O Contratado reconhece os direitos da administração, em caso de rescisão 
administrativa, previstos no Art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
           CLÁUSULA NONA: Da Rescisão. 
        
9.1 - Este Contrato poderá ser rescindido:   
                       a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos Incisos I a XII e XVII do 
artigo 78 da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
            b) Amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de 
Licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e 
            c) Judicialmente, nos termos da Legislação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: Das Penalidades e das Multas. 
 

10.1 - O contratado sujeita-se às seguintes penalidades: 
         a) Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o 

licitante vencedor à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia de juros, sobre o valor da 
Nota Empenho, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso;  

 
        b) A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o empenho/contrato e aplique outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/93. 
 

10.2 - Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em 
relação ao objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, aplicar as seguintes sanções: 

      a) advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 
 

      b) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do  
empenho/contrato, no caso do licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências 
contratuais ou deixar de receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de motivo de força 
maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 

      c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando a inexecução contratual sobrevier 
prejuízos para a Administração; 

     d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação. 
10.3 - Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem 
prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais. 
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  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da Validade 
   
11.1 - O presente contrato terá validade 12 (doze) meses, e entrará em vigor na data de sua 
assinatura.        

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Das Disposições Gerais 
 

12.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Lajeado - RS, para dirimir quaisquer dúvidas 
emergentes do presente Contrato. 
E por estarem de pleno acordo assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas. 
 
                  Sério, ____ de _______ de 2022. 
               
MUNICIPIO DE SERIO                                                         
SIDINEI MOISES DE FREITAS                                                     
Prefeito Municipal       __________________ 
                      XXXXXXXXXXXXX  
CONTRATANTE                                                              CONTRATADO 
    
                        
TESTEMUNHAS: ____________________               ______________________ 
 
 
Visto Jurídico: ___________________________ 
                                 Márcia Bergmann 
                       OAB/RS 38.200 
 


