PREGÃO ELETRÔNICO Nº056/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

•

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER DIVERSAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ – SEMUG, SEMFI E SEMDS.

•

TÉRMINO DA FASE DE CREDENCIAMENTO: Dia 09/09/2020 às 10 horas.

SECRETARIAS DA

•
TÉRMINO DO PRAZO PARA ANEXAR PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NO SISTEMA: Dia 09/09/2020 às 11 horas.

•

•

ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Dia 09/09/2020 às 11 horas.

•

INÍCIO DA FASE DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 09/09/2020 às 14 horas.

•

TÉRMINO DA FASE DE DISPUTA DE PREÇOS: Quando não houver mais lances.

•

MODO DE DISPUTA ABERTO: A etapa de envio de lances na sessão pública durará 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.

•

SÍTIO PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: licitacoes1.caixa.gov.br clicando no link “Destaques” e “Compras
Caixa”.

SÍTIOS PARA CONSULTAS AO
http://www.itajuba.mg.gov.br/licitacao/

EDITAL

E

DIVULGAÇÃO DE

•

ESCLARECIMENTOS: através do E-MAIL licitaitajuba@gmail.com.

•

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília

•

PREÂMBULO:

INFORMAÇÕES:

A presente licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo “menor preço por item”, é regida por este edital e seus
anexos, e de conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17.07.02, Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, republicada em
06/07/94, Decreto Federal nº 3.555, de 08.08.00, Decreto Federal nº 10.024/2019 Lei Municipal 2.712/09 Decreto
Municipal nº 3.690/2005, Decreto Municipal nº. 4.747, de 20.06.2013; Decreto Municipal nº. 4.826, de 05.09.2013; Lei
Complementar 147/14, Decreto Municipal nº 5.439 de 19/01/2015 e demais legislações pertinentes e as condições do
presente edital.
O objeto desta licitação é a AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ – SEMUG, SEMFI E SEMDS
A participação neste pregão eletrônico ocorrerá exclusivamente por meio do sistema eletrônico e digitação da senha
privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta inicial de preços, a partir da data da liberação do edital
até o horário da abertura da sessão pública, que será realizada no dia 09/09/2020 às 14 horas.
I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - criptografia e
autenticação - em todas as suas fases.
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1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura Municipal de Itajubá, designada pela Portaria nº476/2019,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “PORTAL DE COMPRAS DA
CAIXA” – da Caixa Econômica Federal (provedor do sistema eletrônico)
II – OBJETO:
2.1 - O objeto desta Licitação é a AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ – SEMUG, SEMFI E SEMDS de conformidade com as especificações
constantes no anexo I deste edital (Termo de Referência).

III - ÁREA SOLICITANTE
3.1 – Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
e Secretaria Municipal de defesa Social.
IV - CONSULTAS AO EDITAL, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
4.1 - Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na internet, no sítio desta Prefeitura, no endereço :
http://www.itajuba.mg.gov.br/licitacao/. Outras informações poderão ser obtidas no endereço:Departamento de
Licitações Av. Dr. Jerson Dias, 500, Estiva. Itajubá – Minas Gerais - CEP 37.500-279 no horário de 12 horas às 18
horas.
4.2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital deverão ser feitos, exclusivamente, através do endereço eletrônico
http://www.itajuba.mg.gov.br/licitacao/em até 03(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
4.3 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa,até 03 (três) dias úteis antes da data
designada para a abertura da sessão pública, pela forma eletrônica anexada ao Portal de Compras da Caixa
licitacoes1.caixa.gov.br e através do e-mail http://www.itajuba.mg.gov.br/licitacao/.
4.4 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. A concessão de efeito
suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
4.5 - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação
e os pedidos de esclarecimentos no prazo de 02(dois) dias úteis, contados da data de recebimento dos pedidos.
4.6 Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteração não afetar a formulação da proposta.
4.7 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no Portal de Compras da Caixa, assim como no sítio
da Prefeitura e vincularão os participantes e a administração.
V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às condições
de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório.
5.2 - Não serão admitidos interessados que se enquadrem nas situações a seguir:
a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município;
b) Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo;
c) Todos aqueles casos proibidos pela legislação vigente;
d) Estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
e) Que não explorem atividade compatível com o objeto da licitação.

Processo nº 088/2020
Departamento de Licitações
• Tel.: (35) 3692-1735 • (35) 998993852 • licitaitajuba@gmail.com

2

5.3- A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento,
sujeita-se às penalidades cabíveis.
VI - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES
6.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e
senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, provedor do sistema
eletrônico, sediadas no país, caso ainda não estejam credenciados. Para a certificação e o credenciamento, primeiramente
a licitante deve providenciar seu cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda não tenha sido efetuado, acessando o
endereço eletrônico http://www.licitacoes.caixa.gov.br, quadro “Cadastro”, escolher a opção “Pessoa Jurídica”,
preencher todos os dados selecionados na tela Pré-Cadastro.
6.2 - As pessoas jurídicas deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento
público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais
atos e operações exigidas no PORTAL DE COMPRAS CAIXA – PREGÕES ELETRÔNICOS.
6.3 - O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de sua
investidura, assim como adotar os procedimentos para participação no presente certame.
6.4 - A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por
solicitação do credenciado ou por iniciativa da Caixa Econômica Federal, provedor do sistema eletrônico, devidamente
justificado.
6.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de Itajubá e à Caixa Econômica Federal,
nenhuma responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.5.1 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso.
6.6 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal
pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
6.7 – A Prefeitura Municipal de Itajubá não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para
obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse procedimento de exclusiva responsabilidade da Caixa Econômica
Federal, provedor do sistema eletrônico.
6.8 - A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.
VII - PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 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
no sistema para anexá-los, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio desse documento.
7.2 - O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave
de acesso e senha. Não haverá outra oportunidade para envio dos documentos de habilitação, admitindo-se apenas o envio
de documentos complementares, QUANDO assim o edital exigir.
7.3 - 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.
7.4 - 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.
7.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema.
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7.6 - 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.
7.7 - 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.
7.8 - A Proposta (Anexo III), devidamente preenchida, deverá ser apresentada/anexada, em uma única via, sem emendas,
ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos:
a) Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e e-mail da empresa proponente;
b) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;
c) Prazo de execução/entrega, 60 (sessenta) dias corridos, contado a partir da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente;
d) Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros
ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação.
e) A proposta apresentará preço unitário e preço global, já computados todas as despesas com impostos, encargos sociais,
tributos, seguros, taxas, descontos e demais ônus incidentes sobre o contrato a ser firmado.
f) As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas
o solicitado no objeto desta licitação.
7.9 - O licitante deverá também preencher, no sistema eletrônico, os seguintes campos:
7.9.1 - valor inserido, no campo próprio do sistema eletrônico;
7.9.2 - descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência

7.10 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e que tenha interesse em usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá declarar, em campo próprio,
no sistema eletrônico, sua condição de ME ou EPP.

7.11 - Deverá declarar também:
- que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias;

- que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores;
- que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.12

- Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, podendo ser utilizado até 02(duas) casas
decimais, para os valores unitários.

7.13

- O encaminhamento da Proposta de Preço pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação previstas no Edital. O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.

7.14

- O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

VIII - PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DO PREGÃO
8.1 - A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços por meio do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecidos neste edital;
8.1.1 - a informação dos dados para acesso e encaminhamento da proposta e documentação de habilitação deve ser feita
na página inicial do sítio licitacoes1.caixa.gov.br ,clicando no link Portal de Compras da Caixa.
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8.2 - Após o encerramento do horário definido para a entrega das propostas, o sistema organizará automaticamente as
propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem de valores, de acordo com o critério de cotação definido.
8.3 - Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
8.4 - As propostas classificadas pelo Pregoeiro serão ordenadas automaticamente pelo sistema, para a participação da
disputa por meio de lances eletrônicos. Será adotado para o envio de lances neste pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto” em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
8.5 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora do menor preço o envio da proposta referida
no item 7.8 e verificará a aceitabilidade do valor ofertado observando as condições previstas neste edital, no que ser refere
à classificação /desclassificação das propostas.
8.6 - A proposta adequada deve ser encaminhada no prazo de até 02 (duas horas) a contar da solicitação do Pregoeiro por
meio do endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, na “Área Logada”, “Acesso ao Sistema”, - “Se Você é Licitante,
faça login aqui: Acessar”, efetuar login, no quadro “Minhas Atividades”, escolher “Encaminhar documentos de
habilitação”.
8.7 - Os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da etapa de lances, exclusivamente
pelo meio eletrônico, observado o horário de duração e as regras de aceitação dos mesmos.
8.8 - A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema
eletrônico. O licitante deverá acessar a sala de disputa no campo correspondente, disponível no sítio
licitacoes1.caixa.gov.br – PORTAL DE COMPRAS CAIXA.
8.9 - O sistema não divulgará a razão social das empresas licitantes.
8.10 - A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado pelo sistema sobre seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
8.11 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado no sistema
em primeiro lugar.
8.12 - Durante o transcurso da etapa de lances, será informado, em tempo real, o valor do menor lance de cada licitante
registrado pelo sistema.
8.13 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital.
8.14 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.15 - A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance(s) ofertado(s) nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
8.16 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. Os lances
intermediários são lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém, inferiores ao último lance dado pelo próprio
licitante.
8.17 - Existindo lances durante os 2 últimos minutos da fase competitiva, o Sistema eletrônico emitirá aviso na página de
Lances, informando que o certame entrou em prorrogação automática por mais 2 minutos. Na hipótese de não haver novos
lances, na forma estabelecida no item 8.16, a sessão pública será encerrada automaticamente.
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8.18 - Encerrada a fase competitiva sem que haja 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.
8.19 - Após o encerramento da etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante que ofertou o menor preço.
8.20 - A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela licitante,
para efeito de ordenação das propostas.
8.21 - Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a compatibilidade da proposta inicial de menor
valor com as regras estabelecidas neste Edital.
8.22 - 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.
8.23 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão
pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos
participantes no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.24 - O critério de julgamento adotado será o menor preço unitário.
8.25 - Se a proposta ou o lance de maior oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, observando-se a(s) regra(s) estabelecida(s) neste
edital, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto
desta licitação.
8.26 - Caso o menor lance seja ofertado por uma MPE, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação, após a qual este encerrará
o lote ou item em disputa.
8.27 - Caso a proposta classificada não seja apresentada por uma MPE e se houver proposta apresentada por MPE igual ou
até 5% superior à melhor proposta proceder-se-á da seguinte forma:

a)

Será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE, que consiste na possibilidade dela apresentar
proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

b)

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.

c)

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido no sistema, 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.

d)

A convocação dar-se-á na própria plataforma de execução do pregão, por meio do mecanismo de prorrogação dos
lances, sendo permitido apenas à MPE, apta a exercer o direito de preferência, ofertar nova proposta, de valor inferior ao
preço ofertado pela empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

e)

O lance ofertado por empresa que não esteja no uso da prerrogativa do direito de preferência, será excluído pelo
pregoeiro.

f)

Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de negociação, observando-se os demais
procedimentos subsequentes estabelecidos para cada etapa deste certame.
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g)

Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento)
superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, será realizado sorteio em hora
marcada, após comunicação aos licitantes, para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova
proposta.

h)

Na hipótese de nenhuma MPE exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do edital, a empresa
não enquadrada como MPE que apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se com
ela a fase de negociação.

8.28 - 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.

8.29 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.

8.30 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 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 prevista deste Edital. A negociação será
realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.31 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
IX - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
9.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, desde que observadas as especificações e outras
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e na legislação pertinente.
9.2 - Será desclassificada a proposta que:
9.2.1 - não se refira à integralidade do item;
9.2.2 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, superestimados
ou manifestamente inexequíveis, assim considerados, nos termos do disposto no § 3º do art. 44 e inciso I e II do art. 48, da
Lei Federal nº. 8.666/93;
9.2.3 - não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edital;
9.2.4 - não for aprovada pelo Pregoeiro e sua equipe, bem como, daqueles responsáveis pela Área Solicitante, que verificará
o atendimento ao objeto licitado, quanto às especificações técnicas descritas no Anexo I deste edital.
9.3 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.
9.4 - 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.
9.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão de sessão pública para a realização de diligências, com vista 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.
9.6 - 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. Este prazo poderá ser prorrogado
pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo do prazo inicial estabelecido e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.
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9.7 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o
valor final ofertado, devendo todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida, para análise pelo pregoeiro.
9.8 - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser
ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto. Em nenhuma
hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que
importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a
causar prejuízos aos demais licitantes.
9.9 - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a
manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
9.10 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
X - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
10.1 - A documentação relativa à Habilitação Jurídica, conforme a constituição consistirá em:
a) cópia autenticada da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa individual/EIRELI;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) 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;
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e) 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 exigir.
10.2 - A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:
a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF –, da mesma licitante que irá faturar e
entregar o objeto licitado;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive
as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;
c)

Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débitos emitida pela Fazenda do Estado, da sede do
licitante;

d) Certidão negativa de tributos municipais, emitida pelo município da sede do licitante;
e)

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço do “CRF” – Certificado de
Regularidade Fiscal expedido pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu prazo de validade;

f)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa,
em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;

4. -Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, conforme modelo no anexo II deste Edital.
5. -Os documentos do licitante vencedor deverão conter autenticação digital por Junta Comercial ou outro órgão
competente e as Propostas de Preços e declarações solicitadas deverão conter assinatura digital, sob pena de
desclassificação da proposta ou inabilitação do licitante.
6. - O Pregoeiro e a equipe de apoio efetuarão consulta dos documentos extraídos pela internet, junto aos sítios dos órgãos
emissores, para fins de habilitação.
7. - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor ou pelo edital, deverão ser
datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de sua apresentação.
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8. - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste edital,
inabilitará o proponente. Neste caso o Pregoeiro examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem
de classificação e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda plenamente às exigências do Edital.
09. - É assegurado ao licitante o envio de documentos complementares destinados a atualizar a validade daqueles com
prazo expirado (no caso de Me ou EPP), ou para fins de confirmação de informações, sendo vedada a inclusão de novos
documentos que deveriam ser encaminhados até a fase de lances.
10. - No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos
habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os
participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
11. -As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
11.1. -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.
11.2. - A não regularização da documentação, no prazo previsto subitem anterior, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ata de registro de preços/contrato, ou revogar
a licitação.
XI - DOS RECURSOS
11.1 - Atendidas plenamente todas as condições do edital, e após a divulgação da(s) licitante(s) vencedora(s), qualquer
licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões
no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.licitacoes.caixa.gov.br“Área do Licitante”“Acesso ao
Sistema”“Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar“Intenção de Recurso”, localizada no quadro “Outras Ações”
no prazo de até 30 minutos, a partir da comunicação pelo sistema, sob pena, de decadência do direito de recurso, ficando
o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
11.2 - À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 3
(três) dias úteis para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
11.3 - Os recursos e contrarrazões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no item
11.4 - Os recursos e contrarrazões redigidos pelas licitantes deverão ser copiados e colados no campo específico do
www.licitacoes.caixa.gov.br“Área do Licitante”“Acesso ao Sistema”“Se Você é Licitante, faça login aqui:
Acessar”“Contrarrazão” localizada no quadro “Outras Ações”.
11.5 - Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, salvo nos casos de habilitação ou
inabilitação do licitante ou julgamento das propostas, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as
razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.
11.6 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.7 - 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. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
11.8 - Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará
o objeto à licitante vencedora.
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11.9 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação
VIA SISTEMA e SÍTIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
11.10 - Será assegurado a todos os interessados, dentro do prazo recursal, vista imediata dos autos.
XII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1 - Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade
superior homologar o procedimento licitatório.
12.2 - Impetrado o recurso e depois de decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão, competindo à autoridade superior
adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar o procedimento licitatório.

XIII - FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO E ENTREGA.
13.1

– O fornecimento do(s) objeto(s) desta licitação será conforme a solicitação da Secretaria Solicitante,
devendo ser entregue em até 60 (sessenta) dias corridos, após recebimento da ordem de compra. A entrega deverá
ser feita no Almoxarifado Central situado à Rua Miguel Braga, nº 742, Bairro Boa Vista – Itajubá/MG.

13.2

– A Prefeitura Municipal de Itajubá reserva-se o direito de não receber os serviços/produtos em desacordo
com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso
XI da Lei Federal no 8.666/93.

13.3

- Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da ocorrência de imperfeições no curso da execução do
Contrato, fixando prazo para a sua correção.

13.4

- Propiciar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto do Contrato, permitindo fácil acesso
às instalações e informações da CONTRATANTE, quando previamente assim forem solicitados pela
CONTRATADA;

13.5

- Proceder as advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento parcial ou total dos
termos deste Contrato;

13.6

- Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, cumpridas as formalidades constantes

em lei;

XIV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO.
14.1 - As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrão por conta da seguinte dotação:
02.01.01.04.122.0002.3003/4.4.90.52.00
02.09.01.08.122.0014.3017/4.4.90.52.00
01.10.01.04.123.0018.3019/4.4.90.52.00
02.17.01.06.122.0026.2309/4.4.90.52.00
14.2 –Os pagamentos serão efetivados até ao 30º dia do aceite da Nota Fiscal pelo setor responsável, através de
crédito em conta corrente informada na proposta do licitante, ressalvando:
14.2.1 - se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento
definitivo;
14.2.2 - em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua
reapresentação, desde que devidamente regularizados.
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14.2.3 - nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira
decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
XV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 - A recusa do adjudicatário em cumprir o objeto desta licitação dentro do prazo estabelecido no instrumento
convocatório, bem como, o atraso e a inexecução parcial ou total da entrega dos produtos, caracterizará o descumprimento
da obrigação assumida e permitirá, de conformidade com o Decreto Municipal 5.653 de 27/01/2015, a aplicação das
seguintes sanções pela Administração Municipal, garantido a prévia defesa:
I - advertência;
II - multa;
III
- suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do
Município de Itajubá:
a)
para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do
prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 05 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada
do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;
b)
para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a
penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida.
IV - 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 perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§1º. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada
a defesa prévia à interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
XVI – DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
- Anexo I –Relatório de Especificação;
- Anexo II – Modelo de Declarações;
- Anexo III – Modelo Apresentação de Proposta;
- Anexo IV - Modelo de Declaração de ME ou EPP;
16.2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados
em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação ou inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das
sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
16.3 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame e em especial na
Sessão do Pregão, e relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem
a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes,
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal
8.666/93;
16.4 - A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e condições inseridos neste
instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
16.5 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a administração revogá-la, no todo ou
em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos
participantes da licitação.
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16.6 – A Prefeitura de Itajubá poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura, divulgando no site a devida alteração.
16.7 – Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário
de Brasília-DF e, dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
16.8 - Para atender a seus interesses, a Prefeitura de Itajubá reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem que isto
implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal
nº.8.666/93.
16.9 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
16.10 - Havendo divergência entre disposições do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece a
previsão do Edital.
16.11 - As decisões tomadas referente a este certame serão publicadas e divulgadas
http://www.itajuba.mg.gov.br/licitacao/e comunicadas através de ofícios ou e-mail a todos os licitantes.

no

sítio

16.12 – Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou apresentação de
documentos relativos a esta licitação.
16.13 – Fica eleito o foro da Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer questões oriundas
desta licitação.
6.14 - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes contratantes, respeitadas e observadas às
disposições legais pertinentes.
Itajubá, 05 de agosto de 2020.
CAROLINE CARVALHO MENDES
Pregoeira – Port. 476/19
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ANEXO I
RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO
Processo Licitatório: 088/2020
Modalidade:
PREGÃO
Número da Licitação: 056/2020
Aquisição de:
Serviços
A especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório Nº 088/2020, referente à AQUISIÇÃO DE VEICULOS
PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ – SEMUG,
SEMFI E SEMDS.
ITEM

QUANT

UNID

01

01

UN

02

01

UN

DESCRIÇÃO
VEÍCULO
- VEÍCULO MODELO 2020 OU 2021 - 0 KM (ZERO QUILÔMETRO), 4 OU 5 PORTAS
PARA ATÉ 05 OCUPANTES, ASSENTOS EM TECIDO PADRÃO DE FÁBRICA, VEÍCULO
NA COR PREDOMINANTE BRANCA OU OUTRA EQUIVALENTE.
- MOTOR COM TECNOLOGIA FLEX DE COMBUSTÍVEL, ETANOL OU GASOLINA
COM NO MÍNIMO 1.0 CILINDRADAS E POTÊNCIA MÍNIMA APROXIMADA DE 70 CV
COM PROTETOR DE CÁRTER.
- LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO: 1,60 METROS
- COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO: 3,80 METROS
- TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM VOLUME MÍNIMO DE 42 LITROS.
- CAMBIO TIPO MANUAL OU AUTOMÁTICO COM 05 OU MAIS VELOCIDADES.
- FREIOS TIPO ABS E FREIO DE ESTACIONAMENTO
- AIRBAGS PARA OCUPANTES
- DIREÇÃO TIPO HIDRÁULICA, ELÉTRICA OU SIMILAR.
- RODAS EM AÇO COM CALOTAS NO PADRÃO DA MONTADORA OU TIPO
ALUMÍNIO, LIGA LEVE OU OUTROS SIMILARES COM NO MÍNIMO 14 POLEGADAS.
- PNEUS DE QUALIDADE E COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO.
- AR CONDICIONADO.
- ALARME, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS INCLUSOS.
- FARÓIS DE NEBLINA INCLUSOS.
- RETROVISOR E ESPELHOS LATERAIS COM REGULAGENS INTERNA TIPO
MECÂNICA OU ELETRÔNICA.
- MÍDIA PLAYER COMPLETO COM RÁDIO FM, USB CONECTADO EM AUTO FALANTES INTERNOS NAS LATERAIS DAS PORTAS OU EM LOCAIS INDICADOS
PELA FABRICANTE DO VEÍCULO.
- PORTA MALAS COM VOLUME MÍNIMO DE 250 LITROS
- COMPARTIMENTO COM PNEU E RODA RESERVA INCLUSA COM MACACO
PORTÁTIL MECÂNICO OU HIDRÁULICO COM CHAVES DE RODA E OUTRAS
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS OFERECIDAS PELA FABRICANTE.
- VIDROS ESCURECIDOS NO LIMITE TOLERÁVEL PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
- REVISÕES INICIAIS DO VEÍCULO GRATUITAS PELA FABRICANTE OU
FORNECEDOR.
- GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA OU FORNECEDOR DE 03 ANOS.
- CHAVES E CONTROLE DE ALARME RESERVA INCLUSOS.
- MANUAL DO PROPRIETÁRIO INCLUSO
VEÍCULO
MODELO 2020 OU 2021 - 0 KM (ZERO QUILÔMETRO), 4 OU 5 PORTAS PARA ATÉ 07
OCUPANTES,
ASSENTOS EM TECIDO PADRÃO DE FÁBRICA, VEÍCULO NA COR PREDOMINANTE
BRANCA OU OUTRA EQUIVALENTE.
* MOTOR COM TECNOLOGIA FLEX DE COMBUSTÍVEL, ETANOL OU GASOLINA COM
NO MÍNIMO 1.8 CILINDRADAS E POTÊNCIA MÍNIMA APROXIMADA DE 90 CV COM
PROTETOR DE CÁRTER.
* LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO: 1,70 METROS
* COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO: 4,00 METROS
* TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM VOLUME MÍNIMO DE 50 LITROS.
* CAMBIO TIPO MANUAL OU AUTOMÁTICO COM 05 OU MAIS VELOCIDADES.
* FREIOS TIPO ABS E FREIO DE ESTACIONAMENTO
Processo nº 088/2020
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* AIRBAGS PARA OCUPANTES
* DIREÇÃO TIPO HIDRÁULICA, ELÉTRICA OU SIMILAR.
* RODAS EM AÇO COM CALOTAS NO PADRÃO DA MONTADORA OU TIPO
ALUMÍNIO, LIGA LEVE OU OUTROS SIMILARES COM NO MÍNIMO 15 POLEGADAS.
* PNEUS DE QUALIDADE E COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO.
* AR CONDICIONADO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA ELETRÔNICA OU
MANUAL.
* ALARME, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS INCLUSOS.
* FARÓIS DE NEBLINA INCLUSOS.
* RETROVISOR E ESPELHOS LATERAIS COM REGULAGENS INTERNA TIPO
MECÂNICA OU ELETRÔNICA.
* SENSOR E CÂMERA DE RÉ, MÍDIA PLAYER COMPLETO COM RÁDIO FM
CONECTADO EM AUTO - FALANTES INTERNOS NAS LATERAIS DAS PORTAS OU EM
LOCAIS INDICADOS PELA FABRICANTE DO VEÍCULO.
* PORTA MALAS COM VOLUME MÍNIMO DE 400 LITROS
* COMPARTIMENTO COM PNEU E RODA RESERVA INCLUSA COM MACACO
PORTÁTIL MECÂNICO OU HIDRÁULICO COM CHAVES DE RODA E OUTRAS
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS OFERECIDAS PELA FABRICANTE.
* REVISÕES INICIAIS DO VEÍCULO GRATUITAS PELA FABRICANTE OU
FORNECEDOR.
* GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA OU FORNECEDOR DE 03 ANOS.
* CHAVES E CONTROLE DE ALARME RESERVA INCLUSOS.
* MANUAL DO PROPRIETÁRIO INCLUSO
VEÍCULOS
ESPECIFICAÇÕES:
VEÍCULO SEDAN ANO/MODELO 2020 OU 2021 - 0 KM (ZERO QUILÔMETRO), 4
PORTAS PARA ATÉ 05 OCUPANTES, ASSENTO EM TECIDO PADRÃO DE FÁBRICA
COM REGULAGENS, VEÍCULO NA COR PREDOMINANTE BRANCA.
MOTOR COM TECNOLOGIA FLEX DE COMBUSTÍVEL, ETANOL OU GASOLINA COM
NO MÍNIMO 1.0 CILINDRADAS E POTÊNCIA MÍNIMA APROXIMADA DE 100 CV COM
PROTETOR DE CÁRTER MOTOR.
LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO: 1,65 METROS.
COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO: 4,30 METROS.
TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM VOLUME MÍNIMO DE 40 LITROS.
DIREÇÃO TIPO HIDRÁULICA, ELÉTRICA OU SIMILAR.
CÂMBIO TIPO MANUAL OU AUTOMÁTICO COM 05 OU MAIS VELOCIDADES.
FREIOS DIANTEIROS TIPO ABS, AIRBAGS PARA OCUPANTES, FREIO DE
ESTACIONAMENTO.
RODAS EM AÇO COM CALOTAS NO PADRÃO DA MONTADORA OU DO TIPO
ALUMÍNIO, LIGA LEVE OU SIMILARES COM NO MÍNIMO 15 POLEGADAS DE
DIÂMETRO.
PNEUS DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA, COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES
DO VEÍCULO.
AR CONDICIONADO.
ALARME, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS INCLUSOS, LUZ INTERNA,
DESEMBAÇADOR DE VIDRO TRASEIRO INCLUSO.
FARÓIS DE NEBLINA INCLUSOS.
RETROVISOR E ESPELHOS LATERAIS COM REGULAGEM INTERNA TIPO
MECÂNICA OU ELETRÔNICA.
CONSOLE COM DISPLAY, CÂMERA DE RÉ, MÍDIA PLAYER COM RÁDIO FM
CONECTADO EM AUTO - FALANTES INTERNOS NAS LATERAIS DAS PORTAS OU
EM LOCAIS INDICADOS PELA FABRICANTE DO VEÍCULO.
COMPUTADOR DE BORDO INCLUSO.
JOGO DE TAPETES INTERNOS EM BORRACHA.
PORTA MALAS COM VOLUME MÍNIMO DE 450 LITROS COM ILUMINAÇÃO
INTERNA. COMPARTILHAMENTO COM PNEU E RODA/PNEU RESERVA INCLUSO
COM MACACO PORTÁTIL TIPO MECÂNICO OU HIDRÁULICO COM CHAVES DE
RODA E OUTRAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS OFERECIDAS PELA FABRICANTE.
VIDROS ESCURECIDOS NO LIMITE TOLERÁVEL PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
REVISÕES INICIAIS DO VEÍCULO GRATUITAS PELA FABRICANTE OU
FORNECEDOR.
LICENCIAMENTO, IPVA, DPVAT E EMPLACAMENTO INCLUSOS.
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ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO INCLUSA CONFORME ARTE A SER ENVIADA PELA
SECRETARIA DE FINANÇAS.
GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA OU FORNECEDOR DE 03 ANOS.
CHAVES E CONTROLE DE ALARME RESERVA INCLUSOS.
MANUAL DO PROPRIETÁRIO INCLUSO.
VEÍCULOS
MODELO 2020 - 0 KM (ZERO QUILÔMETRO), WAGON OU SIMILAR MINIVAN 4 OU 5
PORTAS, PARA 05 OCUPANTES, ASSENTOS EM TECIDO PADRÃO DE FÁBRICA,
VEÍCULO NA COR PREDOMINANTE BRANCA . MOTOR COM TECNOLOGIA FLEX
DE COMBUSTÍVEL, ETANOL OU GASOLINA COM NO MÍNIMO 1.4 CILINDRADAS E
POTÊNCIA MÍNIMA DE 90 CV.
LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO: 1,70 METROS
COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO: 4,00 METROS
TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM VOLUME MÍNIMO DE 50 LITROS.
CAMBIO TIPO MANUAL OU AUTOMÁTICO COM 05 OU MAIS VELOCIDADES.
FREIOS TIPO ABS E FREIO DE ESTACIONAMENTO
AIRBAGS PARA OCUPANTES
DIREÇÃO TIPO HIDRÁULICA, ELÉTRICA OU SIMILAR.
RODAS EM AÇO COM CALOTAS NO PADRÃO DA MONTADORA OU TIPO
ALUMÍNIO, LIGA LEVE OU OUTROS SIMILARES COM NO MÍNIMO 15 POLEGADAS.
PNEUS DE QUALIDADE E COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO.
AR CONDICIONADO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA ELETRÔNICA OU
MANUAL.
ALARME, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS INCLUSOS.
FARÓIS DE NEBLINA INCLUSOS.
RETROVISOR E ESPELHOS LATERAIS COM REGULAGENS INTERNA TIPO
MECÂNICA OU ELETRÔNICA.
SENSOR E CÂMERA DE RÉ, MÍDIA PLAYER COMPLETO COM RÁDIO FM
CONECTADO EM AUTO - FALANTES INTERNOS NAS LATERAIS DAS PORTAS OU
EM LOCAIS INDICADOS PELA FABRICANTE DO VEÍCULO.
PORTA MALAS COM VOLUME MÍNIMO DE 400 LITROS COMPARTIMENTO COM
PNEU E RODA RESERVA INCLUSA COM MACACO PORTÁTIL MECÂNICO OU
HIDRÁULICO COM CHAVES DE RODA E OUTRAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
OFERECIDAS PELA FABRICANTE.
VIDROS ESCURECIDOS NO LIMITE TOLERÁVEL PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
REVISÕES INICIAIS DO VEÍCULO GRATUITAS PELA FABRICANTE OU
FORNECEDOR.
GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA OU FORNECEDOR DE 03 ANOS.
CONCESSIONARIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SEGURO DE TRANSPORTE INCLUSO
CHAVES E CONTROLE DE ALARME RESERVA INCLUSOS.
MANUAL DO PROPRIETÁRIO INCLUSO
VEÍCULO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO CONTRAN 626/ 2016
OBS; COM EMPLACAMENTO E TAXAS INCLUSAS E PAGAS (IPVA,SEGURO
OBRIGATORIO E E TAXA DE LICENCIAMENTO ) COM AMOSTRA EM CATÁLOGO
MOTOCICLETA
TIPO TRAIL, ANO/MODELO 2020 OU SUPERIOR ZERO QUILOMETRO (0 KM), NAS
COR PRETA, CINZA OU BRANCA OU SIMILAR MOTOR COM NO MÍNIMO 290
CILINDRADAS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 20 CV. MOTOR 4 TEMPOS DO TIPO
MONOCILÍNDRICO, BI CILÍNDRICO OU SUPERIOR, MOTOR ARREFECIDO A AR,
LIQUIDO OU SIMILAR, MOTOR À GASOLINA OU À TECNOLOGIA FLEX, TANQUE
DE COMBUSTÍVEL COM NO MÍNIMO 11 LITROS.
SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, INJEÇÃO ELETRÔNICA, BERÇO SEMI DUPLO OU
SIMILAR, SUSPENSÃO DIANTEIRA TIPO TELESCÓPIO OU SIMILAR, MONO
AMORTECEDOR TRASEIRO COM REGULAGEM EM MOLA DO TIPO PRO - LINK OU
SIMILAR.
SISTEMA DE FREIO DISCO COM ABS OU SIMILAR
TRANSMISSÃO COM NO MÍNIMO 5 VELOCIDADES.
RODA DIANTEIRA RAIADA OU LIGA LEVE COM NO MÍNIMO 17" DE DIÂMETRO
RODA TRASEIRA RAIADA OU LIGA LEVE COM NO MÍNIMO 17" DE DIÂMETRO
PNEUS DE BOA QUALIDADE E PADRÃO DE FÁBRICA.
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OBS ; COM PROTEÇÃO DE METAL NO MOTOR (MATA CACHORRO), CARENAGEM,
ANTENA CORTA PIPA E BAÚ COM NO MÍNIMO 27 LITROS INCLUSOS E DE ACORDO
COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA OU FORNECEDOR DE 3 ANOS.
MOTOCICLETA COM EMPLACAMENTO, IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO E
SEGURO ANUAL INCLUSO.EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA E
DEMAIS ITENS EXIGIDOS POR LEI COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA
CONCESSIONÁRIA COM SEGURO DE TRANSPORTE FORNECIDO PELA
CONCESSIONARIA E CHAVE DE IGNIÇÃO EXTRA, MANUAL DO PROPRIETÁRIO
INCLUSO.

OBS: APÓS A FASE DE NEGOCIAÇÃO, A PREGOEIRA ABRIRÁ PRAZO DE 2 HORAS NO SISTEMA DA
CAIXA PARA QUE OS LICITANTES ANEXEM CATÁLOGOS DOS ITENS POR ELES VENCIDOS, PARA
ANÁLISE DA SECRETARIA SOLICITANTE. O LICITANTE QUE NÃO ANEXAR O CATÁLOGO PARA O ITEM
POR ELE VENCIDO, DENTRO DO PRAZO CONCEDIDO, SERÁ DESCLASSIFICADO PARA ESTE ITEM.

CAROLINE CARVALHO MENDES
Pregoeira – Port. 476/19

Processo nº 088/2020
Departamento de Licitações
• Tel.: (35) 3692-1735 • (35) 998993852 • licitaitajuba@gmail.com

16

ANEXO II
DECLARAÇÕES
Ref.: Pregão Presencial Nº 056/2020
Processo Nº 088/2020

_______________________________,pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. .........................,
com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, Estado de
.........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr.
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), .......................
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/....e inscrito no CPF/MF sob o nº.
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, Município
de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei, e para fins de participação no
Pregão Presencial acima que nossa empresa até a presente data:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta;
Não foi declarada inidônea pelo poder Público, de nenhuma esfera;
Não existe fato impeditivo à nossa habilitação e contratação com a Administração Pública, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
Não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle de estabelecimento participante desta
licitação, com qualquer vínculo direto ou indireto com a Prefeitura Municipal de Itajubá, nos termos do art. 9º, da
lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sob pena de exclusão do certame;
Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubres e
menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para participar do
presente certame e das condições para o fornecimento dos produtos;
Aceita e concorda com todas as condições do presente Edital e das especificações que fazem parte integrante do
mesmo e farão parte do contrato, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e
informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.
Local e Data __________________, ____ de _____________________ de _________

_____________________________________________________________
Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ

Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA
(usar papel timbrado da empresa)
TIPO DE LICITAÇÃO

NÚMERO

PREGÃO PRESENCIAL

056/2020

Fl. 01/01

EMPRESA:
ENDEREÇO:

TEL.:

CIDADE:

UF:

CNPJ/MF

INSCR. MUNIC.:
INSCR. EST.:

PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT

PREÇO UNIT

VALOR TOTAL

DESCREVER CONFORME
ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I

1

TOTAL GLOBAL

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS (A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DO PREGÃO)
DATA/LOCAL
CARIMBO DO CNPJ/MF
ASSINATURA.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

A empresa __________________________________________
inscrita no CNPJ sob o nº. __________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
________________________________________, portador do Documento de Identidade nº ___________________,
inscrito no CPF sob o nº. __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais
para qualificação como ________________________________ (incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos
impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da
citada lei.

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto
no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06 para regularização, estando ciente que do contrário, decairá o direito
à contratação e sujeitamos às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo,

assinalar a ressalva acima)

_________________________ , _________ de _______________ de 2020.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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