
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE  

 

Rua Vitória, 503 – Centro – Fone/Fax (49) 3355-0012 – prefeitura@lajeadogrande.sc.gov.br 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 007/2020 

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2020 

 

OBJETO RESUMIDO: 1) AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA AGRÍCOLA – TRATOR AGRÍCOLA, 4X4, 

MOTOR CAPACIDADE MINIMA DE 110CV, CONVENIO MAPA – PLATAFORMA + BRASIL Nº 

889965/2019. 

2) UM (01) CAMINHÃO TRUCADO 6X2, POTENCIA MINIMA 300CV, NOVO, ZERO KM, ANO DE 

FABRICAÇÃO MÍNIMO 2020, COM CAÇAMBA. CONVENIO MAPA – PLATAFORMA + BRASIL Nº 

893751/2019. 

1. INTRODUÇÃO: 

01.01 - O Município de Lajeado Grande, por seu Prefeito Municipal Senhor Noeli José Dal Magro, 

TORNA PÚBLICO que de acordo com Decreto n. 3.555, de 08 de Agosto de 2000, a Lei Federal n. 

10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 

Legislação Municipal, e demais legislações aplicáveis, realizará processo licitatório na modalidade 

Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nas condições fixadas neste edital e seus 

anexos, conforme segue: 

01.02 – Na sede administrativa da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Vitória, 503, centro, 

Lajeado Grande, junto ao setor de protocolo, estarão sendo recebidos os envelopes de 

documentação e proposta de preços dos interessados até às 09h00min do dia 27 de fevereiro de 

2020, e a abertura dos envelopes de propostas no mesmo dia às 09h15min, na sala do setor de 

compras e licitações; 

01.03 - O início da abertura dos envelopes 001 – PROPOSTA DE PREÇO, dar-se-á às 09h15 horas 

do dia 27 de fevereiro de 2020, no mesmo endereço indicado no sub item 1.2, após o 

recebimento dos credenciais será iniciada a abertura das propostas, comparado os preços 

cotados e aberto os   lances   verbais, chegando-se   ao   vencedor, depois proceder-se-á, nesta 

mesma data, à abertura dos envelopes 002 – HABILITAÇÃO, contendo os documentos de 

habilitação. 
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2. OBJETO: 

2.1 

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 

Máximo 

Preço 

Total 

1 TRATOR DE PNEUS, TRAÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL 4 

CILINDROS TURBO INTERCOOLER COM POTÊNCIA 

MÍNIMA DE 110 CV, TOMADA DE FORÇA 

INDEPENDENTE, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM 

CAPACIDADE MÍNIMA E 170 LITROS, FREIOS 

BANHADOS A ÓLEO, COM ARCO DE PROTEÇÃO E 

TOLDO, FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS, 

CAPACIDADE MÍNIMA DO HIDRÁULICO DE 4.100 KG, 

PNEUS TRASEIROS MÍNIMOS DE 18. 4X34R1, COM 

PESOS DIANTEIROS E TRASEIROS. GARANTIA 

MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE HORAS E 

COM ENTREGA TÉCNICA GRATUITA. 

Und 1,00  166.000,00 166.000,00 

obs: Convenio MAPA – Plataforma + Brasil nº 889965/2019. Total 166.000,00 

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 

Máximo 

Preço 

Total 

2 VEICULO 6X2 TRUCK, NO CHASSI. CAMINHÃO ZERO 

QUILOMETRO, ANO/MODELO MÍNIMO 2020; 

MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 CV 

COM TURBO E INTERCOOLER; TRAÇÃO 6X2; 

DIREÇÃO HIDRÁULICA; BANCO DO MOTORISTA COM 

SUSPENSÃO A AR; AR CONDICIONADO (QUENTE E 

FRIO); MARCHAS: NO MINIMO 6 MARCHAS A 

FRENTE, 1 A RÉ E OU AUTOMÁTICO, FREIO DE 

SERVIÇO A TAMBOR NAS RODAS COM SISTEMA ABS, 

FREIO MOTOR A BORBOLETA, FREIO ESTACIONÁRIO; 

TACÓGRAFO INSTALADO; SUSPENSÃO DIANTEIRA 

COM MOLAS PARABÓLICAS OU SEMI ELIPTICAS, 

SUSPENSÃO TRASEIRA COM MOLAS PARABOLICAS E 

OU SEMI-ELIPTICAS; ENTRE EIXO DE NO MÍNIMO 

4,80 METROS; PNEUS NOVOS, INCLUSIVE O ESTEPE, 

TAMANHO 275/80RX22,5 DEMAIS ITENS 

OBRIGATÓRIOS E EXIGIDOS POR LEI. 

Und 1,00  252.000,00  252.000,00 

obs: Convenio MAPA – Plataforma + Brasil nº 893751/2019. Total 418.000,00 
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2.2 – Justificativa Referente a Descrição Do Item. 

As exigências contidas na descrição do item visam atender as necessidades do município de 

Lajeado Grande/SC, pelas seguintes razões: 

a) Considerando o item 2 da NOTA TÉCNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, 

denominada de NOTA TÉCNICA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA MORALIDADE 

ADMINISTRATIVA (CMA) E DO GRUPO ESPECIAL ANTICORRUPÇÃO ( GEAC) Nº 02/2017: Nas 

licitações para compra de máquinas pesadas, é possível também a inclusão das seguintes 

características de conformidade ou conforto: ano de fabricação, estado do produto (novo ou 

usado), procedência de fabricação (nacional ou importado), cabine fechada ou aberta, ar 

condicionado, lavadores de vidros, extintores de incêndio, cinto de segurança, bancos ajustáveis e 

sistemas de iluminação e sinalização (alarmes sonoro de ré, pisca alerta e direcional e buzina), 

tipos de pneus, bem como garantia do produto, desde que mais de um fabricante possa atender 

as especificações de todos os itens solicitados com equipamento de uma mesma categoria. 

b)   Considerando  o que dispõe a Nota Técnica, para licitações de máquinas pesadas é 

possível a inclusão de características desde que mais de um fabricante possa atender as 

especificações de todos os itens solicitados com equipamento de uma  mesma categoria, e de 

acordo com pesquisas realizadas de no mínimo 03(três) fabricantes juntos a seus sites e as 

mesmas atendem as descrições, proporcionando-se desta forma  ampla concorrência conforme 

prevê a Lei n. 8.666/93 e suas alterações, o Município de Lajeado Grande/SC, necessita adquirir a 

Trator de Esteiras de acordo com as especificações constantes no referido Edital. 

2.3 - Os quantitativos, identificação precisa dos itens, bem como valores limites constam no 

arquivo disponibilizado no site do Município, destinado a elaboração da proposta por meio 

magnético. 

2.4 - O edital poderá ser consultado por qualquer interessado no Mural Público da Prefeitura 

Municipal, ou através do site www.lajeadogrande.sc.gov.br, onde poderá obter cópia. 

2.5 - Caso haja interesse na obtenção do edital este também será fornecido a qualquer 

interessado até o dia da sessão, no horário e local especificado no item 01.02 do referido edital, 

ou mediante solicitação via E-mail. 

2.6 - Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, os quais impeçam a realização da sessão 

pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em 

outro a ser definido. 

2.7 – A licitante vencedora será responsável pelo transporte dos caminhões até a sede da 

empresa para instalação dos equipamentos, arcando com os custos do deslocamento. 

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

3.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências 

contidas neste Edital e seus anexos. Os Proponentes deverão participar isoladamente, não se 

permitindo consórcios; 

3.2 - Serão admitidas a participar desta licitação empresas nacionais com ramo de atividade 
compatível com o objeto do presente Edital. 
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3.3 - As propostas apresentadas deverão atender a todo o objeto solicitado, não sendo aceitas 
propostas de fornecimento de itens parciais do objeto. 
3.4 - Não será admitida a subcontratação parcial ou total do objeto licitatório. 
3.5- Estarão impedidos de participar de qualquer fase dos processos interessados que se 

enquadre em uma ou mais das situações a seguir: 

a)Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b)Estejam  cumprindo  penalidade  imposta  por   qualquer   órgão   da Administração Pública 

motivada pela hipótese prevista no artigo 88  da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

consolidada. 

c)Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

d)Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

e)Todos os enquadrados no art. 9º da Lei n. 8.666,  de  21  de  Junho  de  1993, Consolidada; 

f)Estejam em situação irregular perante as Fazendas:  Trabalhista, União,  Federal, Estadual, INSS, 

FGTS e Municipal; 

g)Tenham em seu  quadro,  empregados  menores  de  dezoito  (18)  anos efetuando trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre ou ainda,  empregado com idade inferior a dezesseis (16) anos, 

efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze (14) anos; e 

h)Também não poderão participar na condição de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
as que se enquadram nas hipóteses do §4° do Artigo 3° da Lei Complementar 123/2006. 
 

4.REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) Abrir as propostas de preços; 

d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) Desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) Declarar o (s) vencedor (es); 

i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) Elaborar a ata da sessão; 

k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar   o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido; 

m) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 
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5. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES: 

5.1 - Envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 

indevassáveis, fechados e entregues ao Pregoeiro, no setor de protocolo ou na sessão pública de 

abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 

Prefeitura Municipal de Lajeado Grande  

Rua Vitória, 503, Centro. 

Sala de reuniões do Departamento de Compras 

Data: 27/02/2020, até às 09h00min. 

 

5.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

Prefeitura Municipal de Lajeado Grande 

Departamento de Compras 

Pregão Presencial n.003/2020 

Envelope N. 0001 - PROPOSTA DE PREÇOS 

Razão Social da Proponente 

 

Prefeitura Municipal de Lajeado Grande 

Departamento de Compras 

Pregão Presencial n.003/2020 

Envelope N. 0002 - HABILITAÇÃO 

Razão Social da Proponente 

 

5.3 - A Prefeitura Municipal de Lajeado Grande, através do Departamento de Compras e 

Licitações, somente considerará os envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentação de 

Habilitação” que forem entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e horário definido neste 

edital. 

 

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 

6.1 - No dia, hora e local estabelecido no item 5.1, realizado sessão pública para o 

credenciamento do representante legal da licitante e demais atos, que consistirá na 

comprovação de que possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos 

inerentes ao certame e ainda apresentar a declaração de cumprimento dos requisitos de 

habilitação, cujo modelo se encontra em Anexo deste Edital. 

No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa licitante far-se-á 

representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada e somente estes poderão 

atuar na formulação de propostas e na prática dos demais atos inerentes ao certame. No ato 

da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários 

poderes para a representação ou credenciamento através da apresentação dos documentos, os 

quais deverão ser entregues ao Pregoeiro fora dos envelopes. 
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6.2 - O representante da licitante deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, devidamente 

munido de: 

a) Cédula de identidade (copia); 

b) Documentação para credenciamento, conforme modelo do Anexo I; 

c) Contrato Social Consolidado da Empresa; 

d) Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo II. 

e) Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa 

DRNC n° 103/2007. (se for o caso)  

 

6.3 - As licitantes deverão credenciar representante com poderes para formular lances verbais e 

praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo licitatório, mediante a 

apresentação de procuração por instrumento público ou particular. 

6.4 - Em se tratando de sócio ou proprietário a licitante deverá apresentar original ou cópia do 

registro comercial,   do   ato constitutivo, do estatuto ou do contrato social. 

6.5 - A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento credencial ou ausência 

do representante, não implicará exclusão da proposta no certame. Contudo, não serão aceitos 

lances verbais e nem manifestação em nome da licitante neste ato. 

6.6 - Não será permitida a participação de empresas distintas através de um único 

representante. 

6.7 - No caso da proponente ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), esta 

deverá apresentar para credenciamento Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, 

de acordo com a Instrução Normativa DRNC n° 103/2007.  

As sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar 

Certidão de Registro Civil de Pessoa Jurídica, atestando seu enquadramento nas hipóteses do 

Art. 3° da Lei Complementar 123/2006. 

6.8 – A empresa que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, com a apresentação de um dos documentos acima descritos, não terá direito aos 

benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006. Este(s) documento(s) deverá(ão) ser 

apresentado(s) obrigatoriamente fora do Envelopes, junto ao credenciamento. 

6.9 - Após o encerramento do credenciamento  e  identificação  dos representantes, o Pregoeiro 

não mais aceitará  novo  licitante,  dando início ao recebimento dos envelopes contendo a 

Proposta  Financeira  e posteriormente a Documentação para a Habilitação. 

 

7 - PROPOSTAS DE PREÇOS: 

7.1  -  O Envelope nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter a proposta propriamente dita, 

fornecido pelo Setor de Licitações e no site, ou em papel redigida em português; sendo possível 
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ainda a apresentação da mesma em mídia (cd ou pen drive) com leitor de programa – Sistema 

Betha. 

7.2 - As propostas de preços  (envelope  n. 0001)   deverão   ser datilografadas ou impressas, em 

uma  via, com suas páginas numeradas  e rubricadas, e a última assinada pelo representante 

legal  da  empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas,  entrelinhas  ou 

omissões, salvo  se,  inequivocamente,  tais  falhas  não  acarretarem lesões ao direito dos 

demais licitantes, prejuízo à  Administração  ou não impedirem a exata compreensão de seu 

conteúdo, e deverão constar: 

a) Razão social, endereço, telefone e o  CNPJ/MF  da proponente; 

b) Nome do titular ou do  representante  legalmente  constituído  com respectiva assinatura; 

c) Data; 

d) Preço unitário por item e total por item e global, grafado em  algarismos,  com  duas casas 

decimais após á vírgula; em moeda brasileira corrente; 

e) Prazo de validade da proposta mínimo de sessenta  (60) dias, contado a partir da data da 

entrega dos envelopes. 

f) Será aceito a proposta com até três casa após a virgula. 

7.3 - Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, 

despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais ou ainda fornecimento de peças, 

mão-de-obra, trabalho nos sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que 

eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação. 

7.4 - A Proponente deverá obrigatoriamente comprovar as especificações do equipamento 

apresentando juntamente com a proposta o catálogo original com prospectos técnicos do 

equipamento cotado em língua portuguesa e o site do fabricante, aonde poderão ser 

confirmadas as informações e características do equipamento, além de informar a marca dos 

produtos cotados, sob pena de desclassificação do item.  

7.5 - Não será aceita proposta que esteja em desacordo com as especificações aqui exigidas. 

7.6 - As propostas que tenham sido classificadas, serão verificadas pelo Pregoeiro para constatar 

a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e na soma. Os erros serão corrigidos pela 

Comissão da seguinte forma: 

a) nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em algarismos numéricos e 

por extenso, o valor grafado por extenso prevalecerá, salvo nos casos em que houver propostas 

digitadas no Sistema de Leitor de Edital, proposta esta que prevalecerá em todos os casos; 

b) nos casos em que houver uma discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido pela 

multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário cotado deverá prevalecer; 

c) nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas indicada na Proposta 

e o valor somado das mesmas, prevalecerá o valor somado pelo Pregoeiro. 

7.7 - Os preços unitários apresentados no texto da proposta da licitante serão corrigidos pelo 

Pregoeiro de acordo com o procedimento acima e serão considerados para efeito de ordenação 

em relação às demais licitantes e como o valor a que se obriga o proponente. 
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8. DA HABILITAÇÃO: 

O Envelope nº. 002 referente à DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos de 

habilitação: 

8.1 - Para comprovação da habilitação jurídica: 

8.1.1 - Registro Comercial, no  caso  de  empresa  individual,  ou  a alteração consolidado; 

8.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus  aditivos em vigor,  devidamente  

registrados,  em  se  tratando  de  sociedades comerciais,  e  no  caso  de  sociedade  de  ações,  

acompanhadas   de documentos de eleição de seus administradores; 

8.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

8.1.4 - 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. 

8.1.5 - Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, conforme 

o modelo do Anexo. 

8.1.6 - Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 

dezoito (18) anos em horário noturno de  trabalho  ou em serviços perigosos ou insalubres, não 

mantendo  ainda  em  qualquer trabalho, menores  de  dezesseis  (16)  anos,  salvo  na  condição  

de aprendiz, a partir de quatorze (14) anos, conforme o Modelo  do  Anexo. 

8.1.7 – Declaração do proponente de que não pesa conta si, fatos impeditivos de contratar com a 

Administração Pública Municipal, de acordo com o disposto no art. 97 da Lei Federal 8.666/93. 

 

8.2 - Para comprovação da regularidade fiscal: 

8.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF; 

8.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 

Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria  Municipal  da  Fazenda,  do  domicílio  

ou  sede  da proponente. 

8.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual,  mediante apresentação de Certidão 

Negativa de  Débitos  e  Tributos  Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do 

domicílio ou sede da proponente. 

8.2.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

8.2.5 - Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão 

Negativa de Débito Trabalhista. 

8.2.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Seguridade Social (INSS) e Dívida Ativa 

da União mediante apresentação de Certidão, emitida conjuntamente pela RFB e PGFN, que 

abrange todos os créditos tributários federais administrados pela RFB e PGFN. 

 

 

mailto:prefeitura@lajeadogrande.sc.gov.br


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE  

 

Rua Vitória, 503 – Centro – Fone/Fax (49) 3355-0012 – prefeitura@lajeadogrande.sc.gov.br 

CNPJ/MF nº 95.993.077/0001-16 – CEP 89.828-000 – Lajeado Grande – Santa Catarina 
 

8.3 – Documentos relativos a qualificação técnica: 

8.3.1 – Apresentar no mínimo três (03) Atestados de capacidade técnica emitida por Órgão 

Público ou Privado instalado no país do modelo proposto; 

8.3.2 – Declaração que cumprirá com o prazo de entrega do equipamento dentro de 90 

(noventa) dias contados da ordem de compra emitida pelo município. 

 

8.4 – Outros documentos 

8.4.1 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata, ou de Execução Patrimonial, expedida no 

domicílio da Pessoa Jurídica. 

8.4.2 – Atestar por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas(CEIS), a 

regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação em especial 

ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público  em atendimento ao disposto na 

Portaria CGU n. 516, de 15 de março de 2010 em conformidade com o item XXXIII do Contrato de 

repasse OGU n.850458/2017, Operação n. 1044039-02 Programa Fomento ao Setor 

Agropecuário-Aquisição de patrulha mecanizada. (informação obtida no site 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

 

Parágrafo Único – Poderá ser substituída a documentação de habilitação pelo Certificado de 

Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Lajeado Grande: Na condição de validade do C.R.C. 

apresentado pelas licitantes está  atrelada  à  manutenção  de  sua  regularidade  junto  ao  órgão 

cadastrador.  Desta forma, no decurso do julgamento da fase de habilitação, a Comissão 

Permanente de Licitações averiguará a situação cadastral dos licitantes junto ao Cadastro de 

Licitantes do Município de Lajeado Grande, inabilitando aqueles cujo CRC estiver cancelado, 

suspenso, vencido ou ainda quando a documentação apresentada para  o  competente 

cadastramento não estiver em  plena  vigência  ou  não  apresentar  os documentos exigido neste 

certame. 

 

8.5 - No horário determinado à Sessão Pública para o recebimento e abertura das propostas, não 

sendo possível a realização da consulta “on line” da documentação, a referida sessão será 

suspensa e as licitantes serão intimadas da data e horário do seu prosseguimento. Nesse caso, os 

envelopes contendo a documentação ficarão sob a guarda do Pregoeiro, devidamente rubricados 

no fecho pelos representantes presentes. 

8.6 - Caso a licitante tenha optado por apresentar o Certificado de Registro Cadastral em 

substituição aos documentos exigidos, e, nele constando qualquer certidão com prazo de 

validade vencido, será desclassificada do certame. 

8.7 - Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo 

competente órgão expedidor, será adotada a vigência de 90 (noventa) dias consecutivos, 

contados a partir da data de sua expedição.  

Não se enquadram nesse dispositivo os documentos que, pela própria natureza, não apresentam 

prazo de validade. 
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8.8 - Os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da Administração, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

Em caso do proponente optar em autenticar os documentos por servidor da Administração, 

estes deverão fazê-lo com antecedência mínima de 01 hora no dia da abertura da licitação.   

8.9 - As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão, também, ser 

apresentados em documento extraído diretamente da Internet, ficando, nesse caso, a sua 

aceitação condicionada à verificação da sua veracidade pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, 

no respectivo site do órgão emissor. 

8.10. As Micro Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certame licitatório, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Art. 43 da Lei Complementar 123 de 14 de 
dezembro de 2006, com a alteração da nova Lei Complementar n. 147/2014) 
 
8.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014) 
 

9. SESSÃO DO PREGÃO: 

9.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO, oportunidade em que  não  mais  

aceitará  novo proponente, dando início  ao  recebimento  dos  envelopes  contendo  a Proposta 

Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente  dos participantes devidamente 

credenciados. 

 

9.2 - Da Classificação das Propostas 

9.2.1 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm a proposta Financeira 

avaliando o cumprimento das condições exigidas  no edital. 

9.2.2 - O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço  e aqueles que tenham  

apresentado  propostas  em  valores  sucessivos  e superiores em até dez por cento (10%) à 

proposta de menor preço,  para participarem dos lances verbais. 

9.2.3  -  Serão  abertos  preliminarmente  os  envelopes  contendo  as Propostas  de  Preços,  que  

deverão  estar  em  conformidade  com  as exigências do presente  edital,  ocasião  em  que  se  

classificará  a proposta de MENOR PREÇO e aquelas que apresentem valores sucessivos  e 

superiores até o limite de 10% (dez por  cento),  relativamente  à  de melhor oferta. 

9.2.4 - Se não houver, no mínimo três (03) propostas de preços nas condições definidas na 

cláusula anterior, o Pregoeiro classificará  as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 
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três (03),  para  que seus autores participem dos lances verbais,  quaisquer  que  sejam  os preços 

oferecidos nas propostas apresentadas. 

9.2.5 - Caso duas  ou  mais  propostas  comerciais  em  igualdade  de condições ficarem 

empatadas, será realizado sorteio  em  ato  público, para definir a ordem de apresentação dos 

lances. 

9.2.6 - A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções administrativas 

previstas nestas Instruções. 

 

9.3 - Dos Lances Verbais: 

9.3.1 - As licitantes classificadas terão a oportunidade  para  nova disputa, por meio de lances 

verbais, que  deverão  ser  formulados  de forma sucessiva, com valores distintos e  decrescentes,  

a  partir  da proposta financeira classificada de maior valor e os demais lances, em ordem 

decrescente de valor, podendo o pregoeiro, definir  no  momento, lances mínimos. 

9.3.2 - Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a 

eventuais necessidades de  avaliação  e  de  consulta  à empresa pelo seu representante, por 

meio de telefone ou  outros meios disponíveis. 

9.3.3 - Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de  menor valor global, sem que 

tenha havido oferta de lances verbais,  a  ordem de classificação dar-se-á mediante novo sorteio 

a  ser  realizado,  na mesma sessão pública, pelo Pregoeiro. 

9.3.4 - Não  poderá  haver   desistência   dos   lances   ofertados, sujeitando-se o  Licitante  

desistente  às  penalidades  legais  e  às sanções administrativas previstas nestas Instruções. 

9.3.5 - A desistência em apresentar lance  verbal,  quando  convocado pelo pregoeiro, implicará 

na exclusão do licitante da etapa de  lances verbais e na manutenção do último preço  

apresentado  pelo  licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

9.3.6 -  Caso  não  se  realize  lance  verbal,  será  verificado   a conformidade entre a proposta  

escrita  e  o  valor  estimado  para  a contratação. 

 

9.4 - Do Julgamento: 

9.4.1 - O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR ITEM. 

9.4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro  examinará   

a   aceitabilidade   da   primeira classificada, quanto ao objeto  e  valor,  decidindo  

motivadamente  a respeito. 

9.4.3  -  Caso  não  se  realize  lance  verbal,  será  verificado   a conformidade entre a  proposta  

escrita  de  menor  preço  e  o  valor estimado da contratação. 

9.4.4 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda  a  todos  os termos do edital e que 

seu preço seja compatível com o valor  estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

9.4.5 - Sendo aceitável a  oferta  de  menor  preço,  será  aberto  o envelope contendo a 

documentação de habilitação  do  licitante  que  a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias. 
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9.4.6 - Constatado o atendimento pleno  às  exigências  edital,  será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para  o qual apresentou proposta. 

9.4.7 - Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  a  

verificação  da habilitação  da  Licitante,  na  ordem  de  classificação,   e   assim sucessivamente,  

até  a  apuração  de  uma  proposta  que  atenda   as Instruções, sendo a respectiva licitante 

declarado vencedora e  a  ela adjudicado o objeto do certame. 

9.4.8 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o  Pregoeiro poderá negociar para que 

seja obtido um melhor preço. 

9.4.9 - Da reunião, lavrar-se-á ata  circunstanciada,  na  qual  serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências  relevantes e que, ao final, será assinada pelo  Pregoeiro,  Equipe  

de  Apoio,  e pelos licitantes. 

9.4.10 - Decididos os recursos  ou  transcorrido  o  prazo  para  sua interposição relativamente  ao  

pregão,  o  Pregoeiro  devolverá,  aos licitantes,  julgados  desclassificados  no  certame,   os   

envelopes “Documentação de Habilitação” inviolados, podendo,  todavia,  retê-los até o 

encerramento da licitação. 

9.4.11 - Caso haja necessidade de adiamento da  Sessão  Pública,  será marcada nova data para a  

continuação  dos  trabalhos,  devendo  ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes.  

9.4.12 - A bem dos serviços,  o  Pregoeiro,  se  julgar  conveniente, reserva-se do direito, de 

suspender a licitação, em qualquer  uma  das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis 

e desenvolver  as diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando  a 

divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos 

serviços. 

 

10. IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO: 

10.1 - Até três dias úteis antes da  data  fixada  para  recebimento  das propostas,  qualquer  

pessoa  física  ou  jurídica  poderá   solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este 

edital. 

10.2 - Declarado o  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar imediata e motivadamente 

a intenção de  recorrer,  cuja  síntese  será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de três (03) 

dias  úteis  para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contra-razões em igual número de  dias, que começarão a correr do 

término do prazo do  recorrente,  sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.3 - O licitante poderá também apresentar as razões  do  recurso  no ato do pregão, as quais 

serão reduzidas a  termo  na  respectiva  ata, ficando  todos  os  demais  licitantes  desde  logo   

intimados   para apresentar contra-razões no prazo de três (03) dias úteis, contados da lavratura 

da ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

10.4 - Não serão admitidos recursos apresentados fora do  prazo  legal e/ou subscritos por 

representante não  habilitado  legalmente  ou  não identificado no processo para responder pela 

Licitante. 
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10.5 - A falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 

10.6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.7 - O resultado do recurso será divulgado mediante  afixação  no Mural Público da Prefeitura 

Municipal.  

 

11. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

11.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente. 

11.2 - Decididos os recursos por ventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos  

procedimentais,   a   Autoridade   Competente homologará  a  adjudicação  e  determinará  a  

contratação,  no  prazo previsto neste edital. 

 

12. CONTRATO: 

12.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será 

convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme  minuta  em  

Anexo,  e  da  proposta aceita. 

12.2 - O adjudicatário deverá comprovar a  manutenção  das  condições demonstradas para 

habilitação para assinar o contrato. 

12.3 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no  ato  da assinatura do contrato, ou 

recuse-se a assiná-lo, serão convocados  os licitantes remanescentes, observada a  ordem  de  

classificação,  para celebrar o contrato. 

12.4 - O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo 

máximo de cinco (05) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, pessoalmente 

ou mediante correio eletrônico. 

12.5 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 

equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 

do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

12.6 - A vigência do presente contrato terá término em 31 de dezembro 2020, podendo ser 

prorrogado, caso reste produto a ser retirado e conivência entre as partes. 

12.7 - O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos conforme Art. 57 inc. II 

da Lei 8.666/93 consolidada.  

 

13. DO PAGAMENTO: 

13.1 - O pagamento será efetuado em até trinta dias da entrega e apresentação da Nota Fiscal 

Eletrônica, devidamente liquidada. 

13.2 - Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será 

devolvida à licitante para as devidas correções. 
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14. DAS PENALIDADES: 

14.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar  ou  retirar  o  

instrumento  equivalente,  dentro  do   prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas. 

14.2 - O descumprimento total ou  parcial  do  contrato  sujeitará  a CONTRATADA às seguintes 

penalidades: 

14.2.1 - Advertência; 

14.2.2 - Multa: 

14.2.3 - No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à 

CONTRATADA multa moratória de valor equivalente  a  2%  do valor contratual; 

14.2.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a  Prefeitura  o Município de Lajeado 

Grande  poderá  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  à CONTRATADA as sanções previstas no 

artigo n. 87 da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, Consolidadas,  sendo  que  no  caso  de  

multa  esta corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato limitado a  10%  do valor 

contratual. 

14.2.5 - Multa de dez por cento  (10%)  do  valor  contratual  quando  a contratada ceder o 

contrato, no todo ou em parte, a pessoa  física  ou jurídica, sem autorização da contratante, 

devendo reassumir o contrato no prazo máximo de cinco (05) dias, da data da aplicação da 

multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 

14.3 - Suspensão do direito de participar em  licitações/contratos  de qualquer órgão da 

administração direta ou indireta, pelo prazo de  até dois (02) anos quando, por culpa da 

CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o  caso,  descredenciamento  do  Cadastro  de  

Fornecedores  do Município  de  Lajeado Grande,  pelo  prazo  de  cinco  (05)  anos,   enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida  a  

reabilitação  perante  a  autoridade   que   aplicou   a penalidade; 

14.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos  determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a  própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre  

que  o contrato ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e depois de decorrido o 

prazo da sanção  aplicada  com  base  no  inciso anterior; 

14.5 - Nenhuma sanção será aplicada   sem   o   devido   processo administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista 

ao processo. 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

15.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do Orçamento Municipal 

vigente, constante do Processo Administrativo Licitatório n. 007/2020, na Modalidade de Pregão 

Presencial n. 003/2020, mediante declaração firmada pelo Contador Geral do Município, cuja 

dotação é a seguinte: 08.01.26.782.2601.1056-4.4.90.52.40.00.00.00 – Fontes 1100 e 1134 (42) – 

Maquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários. 
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16. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR: 

16.1 - Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital de Pregão; 

16.2 - Entregar o objeto contratado no prazo máximo de 30 dias e conforme especificado no 

Edital; 

16.3 - O proponente vencedor obriga-se pela entrega do objeto em que por ventura for 

vencedor, colocando-os à disposição da prefeitura. 

16.4 - A entrega do objeto contratado deverá ser efetivada mediante requisição, após a 

assinatura do contrato. 

16.5 – O contratado deverá arcar com todos os tributos inerentes a venda, inclusive autoriza a 

CONTRATANTE a reter os impostos passiveis de serem retidos a fim de que se cumpram às 

obrigações com o fisco. 

16.6 – O contratado obriga-se a obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, 

prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade; Manter, durante a 

execução do objeto todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade 

com as obrigações assumidas. 

16.7 – O contratado deverá responsabilizar-se por eventuais despesas de transportes, cargas, 

descarga, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sendo que nenhuma outra 

despesa poderá ser debitada posteriormente; 

16.8 - O produto entregue em desacordo com as características, especificações, validade e/ou 

com as quantidades do edital, verificadas no ato de seu recebimento, deverá ser substituído ou 

complementado. Nestes casos, o prazo para reposição e/ou substituição e/ou complementação 

será determinado pela contratante e sua inobservância implicará a aplicação das penalidades 

previstas no edital. 

16.9 - O Contratado obriga-se a cumprir o objeto do presente contrato de forma contínua, com 

presteza, qualidade e eficiência. 

16.10 - Assumir todas as responsabilidades em relação aos profissionais colocados à disposição 
da CONTRATANTE; 
16.11 - Tratar como confidenciais as informações e dados manuseados, guardando total sigilo em 
relação a terceiros; 
16.12 - Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital de Licitação, principalmente para possíveis fiscalizações por parte da 
Administração Pública. 
17. DO PREÇO 

17.1 - O preço Deverá ser cotado em moeda corrente nacional. 

17.2 - O preço ofertado será líquido, já inclusos todos os impostos, fretes, encargo, embalagens e 

demais encargos que por ventura possam existir, devendo ser discriminado numericamente  e  

preferencialmente por extenso. 

17.3 - Havendo discordância entre preços unitários e totais, resultantes de  cada  item,  

prevalecerão  os  primeiros.   Ocorrendo discordância entre valores numéricos e por extenso 

prevalecerão estes últimos. 

17.4 – Será considerado até duas casas após a vírgula. 
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18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

18.1 - Os pagamentos serão realizados obedecendo a liberação do valor financiado através do 

financiamento BADESC CIDADES e em conformidade com a dotação orçamentária, consignada no 

Orçamento do exercício financeiro de 2020 e subsequente, mensal, mediante entrega do objeto 

licitado, acompanhado de respectivas Notas Fiscais, cujo documento deverá conter as 

especificações dos produtos conforme item do objeto, devendo ser entregues na tesouraria 

Municipal da Administração. 

18.2 - A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos, conforme itens, objeto 

deste Edital, devidamente atestada pela Secretaria responsável, pela pessoa indicada como 

responsável pelo recebimento, bem como encaminhar o termo de uso. 

 

19. CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS E DOS PRAZOS: 

19.1 - Os produtos deverão ser entregues mediante requisição, correndo por conta da 

Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários decorrentes do fornecimento dos respectivos produtos. 

19.2 – O empenho dar-se-á, previamente, a partir da requisição enviada ao contratado. 

 

20. DO REAJUSTE 

20.1 - O preço cotado não será reajustado. 

 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

21.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 

documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância 

de seus termos. 

21.2 - Será  dada  vista  aos proponentes  interessados tanto das Propostas de Preços como dos 

Documentos de Habilitação apresentados na Sessão. 

21.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento 

promover diligência  destinada  a  esclarecer  ou complementar a instrução do processo e a  

aferição  do  ofertado,  bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres 

técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

21.4 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do 

pregão. 

21.5 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos conforme previsto no parágrafo 

1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

21.6 - É vedado à contratada sub contratar total ou parcialmente o fornecimento. 

21.7 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo ou em parte, 

por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente comprovado. 
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21.8 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e  proposta, desde que não contrariem a  legislação  vigente  e  

não  comprometa  a lisura da licitação sendo possível à promoção de diligência  destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

21.9 - Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os  Licitantes  

farão  constar  em  sua  documentação: endereço, número de fax e telefone, bem como o nome 

da pessoa indicada para contatos. 

21.10 - No interesse do Município, e sem que caiba às  participantes qualquer reclamação ou 

indenização, poderá ser: 

a) adiada a abertura da licitação; 

b) alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no §  4º  do art. 21 da Lei 8.666/93. 

21.11 - A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada. 

21.12 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação  por  irregularidade  

na  aplicação   desta   Lei,   devendo protocolar o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura dos  envelopes  de  habilitação (art. 12, § 1º do Decreto Federal n. 

3.555/2000),  devendo  o pregoeiro julgar e responder à impugnação  em 24  (vinte e quatro) 

horas,  sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

 

22. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 

22.1 - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

data limite para apresentação das  propostas nesta licitação. 

 

23. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 

23.1 -  Da Empresa de Pequeno Porte e Micro Empresa. 

Os proponentes para beneficiar-se da Lei Complementar n. 123 de  15 de dezembro de 2006 

deverão comprovar a  condição  de  Micro  Empresa   ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos 

da respectiva legislação. 

23.2 - Com  relação  a  apresentação  da  documentação,  se  houve    entre os proponentes 

alguma  ME  -  Micro  Empresa  ou  EPP  -  Empresa  de Pequeno Porte, estas poderão valer-se do 

disposto no  Art.  42  e  43 da  Lei Complementar n. 123/2006 de 14 de dezembro de 2006. 

23.3 -  No julgamento dar-se-á  o  direito  de  preferência  a  ME  -  Micro Empresa ou EPP -  

Empresas  de  Pequeno  Porte,  sendo  obedecido  os critérios  dos Art. 44 e 45 da Lei 

Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. 

23.4. As Micro Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certame licitatório, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Art. 43 da Lei Complementar 123 de 14 de 
dezembro de 2006, com a alteração da nova Lei Complementar n. 147/2014) 
23.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
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declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014) 
23.06.  A não-regularização da documentação, no prazo do item 23.05, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
23.07.   Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte.  
Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada.  
Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido será de até 5% (cinco por 
cento) superior ao melhor preço. 
23.08.  Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos 
§§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito;  
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei 
Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  
Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.  
23.09. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, 
federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para 
as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 
econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas 
públicas e o incentivo à inovação tecnológica. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 
de agosto de 2014) 
No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal 
ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno 
porte, aplica-se a legislação federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 
2014) 
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24. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO: 
24.1 - O MUNICÍPIO designa como Gestor e Fiscal deste Edital, o Sr. Vanderlei Todero, para o 
acompanhamento formal nos aspectos administrativos, procedimentais e contábeis e para 
executar o acompanhamento e fiscalização das entregas, devendo registrar todas as ocorrências 
e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à Contratada, objetivando 
a correção das irregularidades apontadas, no prazo que for estabelecido. 
 
24.2 - As exigências e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE em nada restringe a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à execução do objeto 
contratado. 
 

25. DO FORO: 

25.1 - Fica eleito o foro  da  Comarca  de  Xaxim,  Estado  de  Santa Catarina, para as ações que 

porventura decorram  do  presente  Edital, independentemente de qual seja o domicílio do 

Licitante. 

 

26. ANEXOS DO EDITAL: 

26.1 - Integram este Edital, os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Carta de Credenciamento; 

b) Anexo II – Modelo da declaração de cumprimento da habilitação; 

c) Anexo  III  –  Modelo  de  declaração  de  superveniência  de  fato impeditivo da qualificação; 

d) Anexo IV – Declaração de não empregabilidade de menores; 

e) Anexo V –  Declaração de fatos impeditivos de contratar com a Administração Pública; e 

f) Anexo VI –  Minuta do Contrato. 

g) Anexo VII – Atestado de visita técnica. 

 

Lajeado Grande (SC), 11 de fevereiro de 2020. 

 
 

NOELI JOSÉ DAL MAGRO      EDILSON JOSÉ GROLLI 
     Prefeito Municipal                  Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

A  

Prefeitura Municipal de Lajeado Grande 

Pregão Presencial n. 003/2020 

 

 

A  empresa . . . . . . . , inscrito no CNPJ n....... , com sede à . . , neste ato  representada  

pelo(s)  diretores  ou  sócios,  com   qualificação completa (nome, RG, CPF,  nacionalidade,  

estado  civil,  profissão  e endereço) pelo presente instrumento de mandato,  nomeia  e  

constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade,  estado  civil, profissão e 

endereço), a quem confere amplos  poderes  para  junto  ao Município de Lajeado Grande (SC), 

praticar os atos necessários com  relação  à licitação na modalidade de Pregão  Presencial,  

usando  dos  recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços  e  demais  condições, 

confessar, transigir,  renunciar,  desistir,  firmar  compromissos  ou acordos, receber e dar 

quitação, podendo ainda, substabelecer esta  em outrem, com ou sem reservas de iguais 

poderes,  dando  tudo  por  bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação. 

 

 

Local, data  

 

Assinatura, do representante legal 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

A  

Prefeitura Municipal de Lajeado Grande 

Pregão Presencial n. 003/2020 

 

 

 

(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 2020. 

 

 

___________________________________________ 

(nome e identidade do representante legal) 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO 

 

 

A  

Prefeitura Municipal de Lajeado Grande 

Pregão Presencial  n. 003/2020 

 

O signatário da presente, em nome da proponente . . . .  .  .  .  .  , declara para todos  os  

fins  de  direito,  a  inexistência  de  fatos supervenientes  impeditivos  da  qualificação  ou  que  

comprometam  a idoneidade da proponente nos termos  do  artigo  32,  parágrafo  2º  e artigo 97 

da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 

 

Local, . . . . . . . de . . . . . . . . de 2020. 

 

 

 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade número e órgão emissor) 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS MENORES: 

 

 

 

A  

Prefeitura Municipal de Lajeado Grande 

Pregão Presencial n. 003/2020 

 

 

Declaramos para os fins de direito,  na  qualidade  de  Proponente  do Processo Licitatório 

em evidência,  instaurado por esse Município de Lajeado Grande, SC, Por seu representante 

legal, declara, sob as  penas  da  Lei,  que  atende  ao inciso V, do artigo 27, da Lei n. 8.666, de 21 

de junho de  1993,  que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição  Federal,  de que 

não possuem em seu quadro de empregados, trabalhadores menores  de dezoito  (18)  anos  

realizando  trabalhos   noturnos,   perigosos   e insalubres, e  de  menores  de  dezesseis  (16)  

anos  trabalhando  em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a  partir  dos 

quatorze (14) anos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

Lajeado Grande, SC, ___ de _____ de 2020. 

 

 

Representante Legal. 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

 

 

A  

Prefeitura Municipal de Lajeado Grande 

Pregão Presencial  n. 003/2020 

 

 

O signatário da presente, em nome da proponente . . . .  .  .  .  .  , declara para todos  os  

fins  de  direito,  a  inexistência  de  fatos impeditivos de contratar com a Administração Pública, 

de acordo com o disposto no art. 97 da Lei Federal 8.666/93, bem como pela legislação 

municipal, especialmente a Lei Orgânica. 

 

 

Local, . . . . . . . de . . . . . . . . de 2020. 

 

 

 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade número e órgão emissor) 
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ANEXO VI 
 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº___/____ 
 
O MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE, pessoa jurídica de Direito Público, com sede na Rua Vitória 
n.º 503, Centro, inscrito no CNPJ sob o n.º 95.993.077/0001-16, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal Sr. Noeli José Dal Magro, brasileiro, convivente, residente e domiciliado na 
cidade de Xaxim, inscrito no CPF sob o n.º 251.146.089-72 e Registro Geral nº 696.536, 
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado à empresa:________________________, 
pessoa jurídica, com sede a __________, na cidade de ___________, Estado de _______, inscrita 
no CNPJ sob n.º___________/____-__, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. 
_________, inscrito no CPF sob o nº _______-__, denominado para este instrumento particular 
simplesmente de CONTRATADA, de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal 
n.º8.666/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94 e Lei n.º 9.648/98, firmam o presente, que se 
regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
Tem por objeto este contrato a AQUISIÇÃO: DE UMA PATRULHA AGRÍCOLA – TRATOR 

AGRÍCOLA, 4X4, MOTOR CAPACIDADE MINIMA DE 110CV, CONVENIO MAPA – PLATAFORMA + 

BRASIL Nº 889965/2020 E UM (01) CAMINHÃO TRUCADO 6X2, POTENCIA MINIMA 300CV, 

NOVO, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2020, COM CAÇAMBA. CONVENIO MAPA – 

PLATAFORMA + BRASIL Nº 893751/2020. 

Subcláusula Primeira – Descrição dos produtos: Conforme Anexo I. 
Subcláusula Segunda – Faz parte integrante deste Contrato, independente de sua transcrição, as 
peças constantes 
do Processo Licitatório n. 007/2020– Pregão Presencial para Compras e Serviços nº 003/2020. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
A Contratada obriga-se a entregar os produtos, em que foi declarada vencedora, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, que indicará o endereço entrega; 
O prazo de vigência do contrato será de até 31 de dezembro de 2020, contados a partir da 
publicação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS: 
Pela aquisição do(s) material(s), objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA à 
importância total de R$ __.___,__ (_________________________). 
Subcláusula Única – Os preços são fixos não ocorrendo qualquer espécie de reajuste. 
 
CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega, mediante apresentação da Nota 
Fiscal, devidamente certificada pelo órgão competente, recebedor do objeto licitado; 
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a) É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, nos termos do Protocolo ICMS nº 042, de 
03/07/2009; 
b) Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será 
devolvida à licitante para as devidas correções. 
Subcláusula Primeira – A Contratante poderá sustar o pagamento de qualquer parcela, no todo 
ou em parte, nos seguintes casos: 
a) Materiais fornecidos fora dos padrões éticos e da qualidade atribuível à espécie, devidamente 
aprovado pela Contratante; 
b) Existência de qualquer débito para com este órgão; 
c) Descumprimento de qualquer um dos dispositivos contidos neste Contrato ou no Processo 
Licitatório. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
A CONTRATADA será responsável por: 
a) Entregar os produtos de acordo com as especificações do Edital, sendo que os que estiverem 
em desacordo com o exigido não serão aceitos; 
b) O fornecedor responsabilizar-se-á pela qualidade dos produtos, especialmente para efeito de 
substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado; 
c) Entregar os itens nos locais constantes na Autorização de Fornecimento, ou nos locais 
previamente informados; 
d) Pela observação nos prazos estabelecidos neste edital, para entrega e validade da proposta; 
e) Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 
O CONTRATANTE será responsável: 
a) Apresentar Autorização de Fornecimento, especificando o local de Entrega; 
b) Efetuar o pagamento conforme definido na Cláusula Quarta deste Contrato, mediante 
apresentação da Nota Fiscal, desde que, atendidas as demais exigências estabelecidas neste 
Edital; 
c) Fiscalizar a entrega dos materiais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do Orçamento Municipal 
vigente, constante do Processo Administrativo Licitatório n. 007/2020, na Modalidade de Pregão 
Presencial n. 003/2020, mediante declaração firmada pelo Contador Geral do Município, cuja 
dotação é a seguinte: 08.01.26.782.2601.1056-4.4.90.52.40.00.00.00 – Fontes 1100 e 1134 (42) – 
Maquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários. 
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento de acordo com o Art. 77 a 80 da Lei n° 
8.666/93. 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES: 
I - O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes 
penalidades: 
1. Advertência; 
2. Multa: 
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a) No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à CONTRATADA 
multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual; 
b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de Lajeado Grande 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da 
Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total do 
contrato, limitada a 10% do valor contratual; 
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no 
todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo 
reassumir o contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias, da data da aplicação da multa, sem 
prejuízo de outras sanções contratuais; 
II - Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da 
administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da 
CONTRATADA, ocorrer à suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de 
Fornecedores do Município de Lajeado Grande, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 
III - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 
IV - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:  
De penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, á 
autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestado a mesma, até o julgamento 
do pleito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO: 
Incumbirá á Contratante providenciar a publicação deste contrato por extrato, no prazo máximo 
de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO: 
Este contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art.65 da Lei n° 8.666/93, 
sempre através de Termo Aditivo, numerado e, ordem crescente. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
O MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE como: 
a) Gestor e Fiscal deste Contrato: o Sr. Vanderlei Todero, para o acompanhamento formal nos 
aspectos administrativos, procedimentais e contábeis e para executar o acompanhamento e 
fiscalização dos serviços in loco, devendo registrar todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à Contratada, objetivando a correção das 
irregularidades apontadas, no prazo que for estabelecido; As exigências e a atuação da 
fiscalização pelo MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE em nada restringe a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da Contratada no que concerne à execução do objeto contratado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
I - A CONTRATADA deverá atender com razoável presteza a quaisquer pedidos de informações 
que lhe seja feito pela CONTRATANTE, relativas a atividades de prestação de serviços, bem como 
aceitar a visita de inspeção em seu estabelecimento de representantes da CONTRATANTE, para 
qualquer fim, inclusive ordens de serviço; 
II – As partes reconhecem que qualquer omissão ou tolerância dos direitos e haveres aqui 
descritos não implicam em novação, nem constituirão em renúncia ao direito de exigir 
posteriormente o fiel cumprimento das obrigações assumidas; 
III – O presente contrato constitui-se no único instrumento válido a regular as relações entre as 
partes, sendo de nenhuma valia qualquer outro ajuste, escrito ou verbal, celebrado 
anteriormente; igualmente, qualquer inovação somente será aceita com alteração expressa do 
presente, mediante termo aditivo; 
IV - As cláusulas e condições não previstas no presente contrato serão regidas e aplicadas pelas 
normas legais vigentes no país, em especial pelo ato convocatório e Lei n. 8.666/93; 
V – As obrigações constantes neste instrumento obrigam herdeiros e sucessores; 
VI - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação pelo 
CONTRATADO, sem autorização por escrito do CONTRATANTE, sob pena de aplicação de 
penalidades e sanções, inclusive rescisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO: 
Fica Eleito o Foro da Comarca de Xaxim-SC, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento 
contratual. 
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 
partes, a seguir, firmam o presente contrato, em 3(três) vias, de igual teor e forma, para um só 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e será arquivado na Secretaria 
Geral da Administração da Prefeitura Municipal de Lajeado Grande, conforme dispõe o art. 60 da 
Lei n° 8.666/93. 
Lajeado Grande/SC, em __ de _____ de 2020. 
 
_____________________________                          ______________________________________ 
           NOELI JOSE DAL MAGRO    CONTRATADA 
           Prefeito _______________________________ 

Vanderlei Todero 
Fiscal do Contrato 

 
TESTEMUNHA:_____________________                   TESTEMUNHA:_____________________ 
 

Visto Consultoria Jurídica: 

O presente Contrato cumpre com os requisitos exigidos, de acordo com o disposto no artigo 38, 

parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, o dou como aprovado. 

_____________________________________ 

RICARDO LUIZ TOMÉ 

OAB/SC 28.757 
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