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EDITAL 
 

MUNICÍPIO DE MAÇAMBARÁ 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
 

O MUNICÍPO DE MAÇAMBARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CPNJ sob o nº 01.610.568/0001-97, sito à Rua Otávio Silveira, 
nº 306, Centro, em Maçambará/RS, CEP 97.645-000, neste ato representado pela Prefeita, ADRIANE BORTOLASO SCHRAMM, brasileira, divorciada, inscrita no 
CPF sob o nº 635.915.530-34 e no RG nº 1010074126, residente e domiciliada nesta cidade, no uso de suas atribuições legais torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, através do site 
(http://www.portaldecompraspublicas.com.br), com a finalidade de selecionar proposta, o qual será regido em conformidade com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e, no que couber, com a Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto Federal nº. 5450/2005, Decreto Federal nº. 
7.892/2013, Decretos Municipais nº. 90 e. 91, de 31 de maio de 2006 e com o Processo Administrativo 093/2018, consoante condições e especificações 
estabelecidas no presente Edital. As especificações detalhadas encontram-se no Termo de Referência Anexo I, que acompanha o presente Edital. 
 

Recebimento das propostas: das 14h00min do dia 21/12/2018 até às 14h00min do dia 21/01/2019.  
Abertura das propostas: às 14h15min do dia 21/01/2019.  
Data de início da sessão de disputa dos preços: 21/01/2019 ás 14h30min. 
 
Observação: Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, desta forma, 
serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
1. DO OBJETO  
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, RETROESCAVADEIRA, 
MOTONIVELADORA, CAMINHÃO C/CESTO AÉREO E CAMINHÃO C/COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras do Município de Maçambara/RS, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
1.2 O valor da Proposta deverá ser apresentado com preço em moeda corrente nacional (REAL).  
1.3 Os valores das propostas serão aceitos com duas casas decimais. 
1.4 Os bens deverão ter prazo de garantia mínima de 12 meses, sem limite para quilometragem, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou 
fornecedor, caso maior; 
1.5 Durante o período de Garantia Legal (12 meses), caso não seja possível às revisões e a prestação dos serviços de Assistência Técnica no Município de 
Maçambara e havendo a necessidade do transporte da máquina, equipamento ou veículo para oficina da proponente, fica sob responsabilidade da contratada todo 
ônus com o transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema.  
1.6 Após o período de Garantia Legal (12 meses), caso não seja possível a prestação dos serviços de Assistência Técnica no Município de Maçambara e havendo 
a necessidade do transporte da máquina, equipamento ou veículo para oficina da proponente, fica sob responsabilidade da contratante todo ônus com o transporte, 
locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema.  
1.7 Após o período de Garantia Legal (12 meses), a proponente fica obrigada por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, a disponibilizar Oficina de Manutenção 
e Assistência Técnica no Estado do Rio Grande do Sul, bem como garantir a disponibilização, se necessário, de peças genuínas.  
1.8 A empresa vencedora deve informar e comprovar na proposta a identificação do prestador da Assistência Técnica autorizada pelo fabricante para manutenção 
do equipamento, endereços e telefones, assim como o prazo da Garantia Legal ou Contratual. 
1.9. Os bens objetos da aquisição deverão atender as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas-
ABNT, quando a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 
 
2. DAS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS 
2.1. Serão utilizados para a realização deste certame, recursos de tecnologia da informação, compostos por um conjunto de programas de computador que 
permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos proponentes, com plena visibilidade para o Pregoeiro e total transparência dos resultados para a 
sociedade, através da Rede Mundial de Computadores – Internet.  
2.2. A realização do procedimento estará a cargo de servidor da Prefeitura Municipal de Maçambará/RS, denominado “Pregoeiro”, com o suporte de sua Equipe de 
Apoio, juntamente com a Administradora do Pregão Eletrônico, empresa contratada para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras 
eletrônicas. 
2.3. O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento junto ao site Portal de Compras Públicas, através do endereço eletrônico: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, e preencher o Termo de Adesão, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e 
apresente a documentação exigida terá acesso ao portal. 
2.3.1. O credenciamento junto ao órgão provedor deverá ser feito no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização do pregão eletrônico.  
2.3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  
2.3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade 
técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  
2.3.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou 
por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Maçambará - RS, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  
2.4. Como requisito para a participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital.  
2.5. O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que 
se refere o evento, nos valores e condições do referido lance, e caso esse lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito e acabado o contrato de 
compra e venda do produto negociado.  
2.6. O fornecedor deverá 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 Pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua desconexão.  
2.7. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade da empresa licitante. 
 
3. DOS PROCEDIMENTOS 
3.1. Até o horário previsto no preâmbulo deste Edital os fornecedores poderão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema.  
3.1.1. Para inserção de suas propostas iniciais, os fornecedores deverão observar rigorosamente a descrição e unidade de fornecimento do material. 
3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela LC 123/2006, deverão clicar no campo: “Declaro, sob 
as penas da Lei, de que cumpro com os requisitos legais para a qualificação como cooperativa, microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apto a 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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usufruir do tratamento diferenciado e estabelecido, nos termos dos arts. 42 a 49, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 ou da Lei 11.488 de 15 de 
junho de 2007. ”, disponível na tela de envio de propostas. Caso não o faça, a empresa será tratada sem os privilégios da citada LC.  
3.3. Findo o período de recebimento das propostas, terá início a fase de “Abertura das Propostas”, de acordo com o horário previsto no sistema, momento no qual 
o Pregoeiro avaliará a aceitabilidade de cada uma das propostas enviadas, classificando as que atendam às exigências do Edital e desclassificando aquelas que 
não atendam.  
3.3.1. O pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do Edital ou aquelas que forem manifestamente 
inexequíveis.  
3.4. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o Pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão, comunicando aos 
fornecedores classificados na data e horários definidos no Edital.  
3.5. O julgamento das propostas será feito pelo menor preço por item. 
3.6. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada 
item.  
3.7. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas. 3.7.1. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance 
na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de propostas.  
3.8. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os proponentes deverão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o proponente 
imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor.  
3.9. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao seu último lance ou que tenha sido anteriormente registrado no sistema.  
3.9.1. Se algum proponente fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo cancelado pelo 
Pregoeiro através do sistema. A disputa será suspensa, sendo emitido um aviso e na sequência o Pregoeiro justificará o motivo da exclusão através de mensagem 
aos participantes e em seguida, a disputa será reiniciada pelo Pregoeiro.  
3.9.2. Somente será aceita proposta/lance em moeda corrente nacional. As propostas que apresentarem a milésima parte do real, escrita sob a forma centesimal 
serão desclassificadas.  
3.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.  
3.11. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as proponentes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do seu detentor.  
3.12. A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada no período de tempo de até 30 (trinta) minutos, determinado aleatoriamente pelo sistema eletrônico, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  
3.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às 
proponentes, para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.  
3.14. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos à Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa aos participantes.  
3.15. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem como decidir sobre a sua aceitação, observado o critério de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.  
3.16. Quando não houver a participação de ME ou EPP nos termos da LC 123/2006, depois de encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da 
melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, devendo tal comprovação se dar mediante encaminhamento da documentação, dos originais ou cópias 
autenticadas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser prorrogado por igual período, a critério de Administração.  
3.16.1. O sistema informará a proposta de menor preço após o encerramento da etapa competitiva ou, se for o caso, após negociação e decisão do Pregoeiro 
sobre a aceitação do lance de menor valor.  
3.16.2. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação da licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda o Edital, adotando o procedimento mencionado no subitem anterior.  
3.16.3. O sistema disponibilizará ata circunstanciada que poderá ser impressa pelos participantes.  
3.17. Existindo participação de ME ou EPP, após encerrada a etapa de lances da sessão pública, serão divulgados os vencedores via chat.  
3.17.1. Se a empresa que ofertou o menor lance for uma ME ou EPP, dar-se à prosseguimento normal a disputa dos itens ou lotes subsequentes.  
3.17.2. Se a empresa que ofertou o menor lance não for ME ou EPP e, se existir empate com empresas ME ou EPP, no encerramento de cada lote, será enviada 
uma mensagem para o chat informando a ordem de classificação para o desempate.  
a) entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco 
por cento) superiores ao melhor preço (art. 44, §§ 1º e 2º, da LC 123/06).  
b) O critério de desempate 5% (cinco por cento) deverá ser aferido segundo o preço obtido após a negociação prevista no item 3.16 ou, se esta não surtir efeito, 
deve-se considerar o lance mais vantajoso. 3.17.3. Para cada empresa (ME ou EPP) dentro do limite de empate, será concedido o tempo de (cinco) minutos para 
ofertas de novos lances ou para a desistência, na ordem de classificação apresentada, sendo enviada mensagem sobre esta situação para chat. Neste intervalo de 
tempo, as empresas interessadas em usufruir do benefício deverão dar seu lance.  
3.17.3.1. Apesar de ser aberto o tempo de novo lance para todas as empresas beneficiadas, será considerada a ordem de classificação para definir a vencedora, 
independente do melhor lance. As demais serão consideradas para o caso de a vencedora não passar pela fase de habilitação.  
3.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME/EPP que se encontrem no intervalo estabelecido na alínea “a” do sub item 3.17.2, será 
realizado sorteio entre as mesmas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, inciso III, da Lei 123/06).  
3.17.5. Na fase de habilitação será aplicado o Art. 4º do Decreto nº 6.204 de 05 de setembro de 2007 e o Art. 43 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 
2006. Caso a empresa melhor classificada não seja habilitada, será obedecida a ordem de classificação e o benefício passará para a próxima melhor classificada.  
a) Art. 4º do Decreto nº 6.204 de 05 de setembro de 2007: “A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 
exigida para o efeito de contratação, e não como condições para participação na licitação. ”  
b) Art. 43 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006: “As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. § 1º 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento de débito, em emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. § 2º A não regularização da documentação, no prazo 
previsto no § 1º deste artigo, 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 do contrato, ou revogar a licitação.  
3.17.6. A documentação para habilitação, está relacionada no item 8.3 deste Edital. 
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4. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO  
4.1. Poderão participar desta licitação, as empresas que atenderem todas as exigências constantes neste Edital, inclusive quanto à documentação, e estiverem 
devidamente credenciadas, através do site http://www.portaldecompraspublicas.com.br, para acesso ao sistema eletrônico.  
4.2. Será permitida a participação de empresas em consórcio, desde que respeitem as condições previstas no art. 33 da Lei nº 8.666/93 e no art. 16 do Decreto 
Federal nº 5.450/2005. 
 
5. DOS LANCES NA ETAPA DE DISPUTA DE PREÇOS 
5.1. Tendo o proponente sido qualificado pelo pregoeiro, poderá participar da sessão de disputa de preços, na data e horários definidos no preâmbulo deste Edital.  
5.1.1. Os lances durante a sessão somente serão aceitos se apresentarem preços inferiores ao seu último lance ou àquele que for o de menor preço.  
5.1.2. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.  
5.1.3. Os proponentes somente terão acesso ao valor do menor lance, não sendo para eles identificado o proponente.  
5.2. Terminada a sessão, o sistema automaticamente rejeitará qualquer tentativa de envio de lances. 
 
6. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
6.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas.  
6.1.1. Caberá, ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas conforme 
dispõe o parágrafo 1º do art. 18 do Decreto Federal nº 5.450/2005.  
6.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, se a alteração afetar a elaboração das propostas.  
6.2. Caberá recurso nos casos previstos na Lei 10.520/02, devendo a proponente manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de 
formulário próprio do sistema eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances, onde o Pregoeiro abrirá prazo para a mesma.  
6.2.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.  
6.3. A proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, disporá no prazo de 03 (três) dias para a apresentação das 
razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para 
apresentar as contrarrazões, em igual número de dias.  
6.4. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este Edital poderão ser consultados no endereço: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, que será atualizado a cada nova etapa do pregão.  
6.5. O acolhimento do recurso importará somente na invalidação dos atos que não sejam passíveis de aproveitamento (Lei 10.520/02, art. 4º - XVIII a XXI). 
 
7. DA ENTREGA E DO PRAZO  
7.1 A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco dias) para assinar o contrato, sob pena da perda do direito objeto desta licitação. 
7.2 A entrega do veículo deverá ocorrer no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, contados da data de assinatura do Termo Contratual sob pena da incidência de 
juros de mora, por dia de atraso, na razão de 0,2%, sobre o valor da fatura, até o máximo de 15%, sem prejuízo das demais cominações cabíveis. 
7.3 O veículo deverá ser entregue livre de frete, impostos e taxas pendentes do veículo; 
7.4 O veículo deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Maçambara, no seguinte endereço: Rua Otávio Silveira, nº. 306, onde será feito a vistoria de 
conformidade com as especificações do Anexo I deste edital, pelo servidor responsável pela frota do Município e pelo Secretário. 
7.5 A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com os veículos, uma nota de cada veículo. 
7.6 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Edital de Pregão e da Nota de empenho, a fim de 
se acelerar o trâmite de recebimento do veículo e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.  
7.7. O veículo deverá ter assegurada a completa preservação e segurança do mesmo durante o transporte. 
 
8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO  
8.1. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO:  
8.1.1. As propostas iniciais inseridas dentro do sistema, durante o período definido neste Edital como “Recebimento das Propostas” deverão apresentar os 
seguintes dados:  
a) Quantidade e Unidade;  
b) Valor unitário do item;  
c) A marca do item; 
d) Prazo de entrega (respeitando o prazo máximo previsto no item 7.2); 
e) Validade da proposta de 60 (sessenta) dias; 
f) A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, prospectos, folders, site de Internet, catálogos comerciais originais ou outros meios dos 
caminhões, basculantes, retroescavadeiras, cesto aéreo e coletor compactador de lixo, onde deverá constar as dimensões e características, para que se possa 
verificar a conformidade do objeto ofertado com o solicitado no Edital, sob pena de desclassificação da proposta na forma de julgamento do Edital.  
g) A informação e comprovação da identificação do prestador da Assistência Técnica autorizada pelo fabricante para manutenção do equipamento, endereços e 
telefones, assim como o prazo da Garantia Legal ou Contratual.  
g.1) A comprovação do prestador da Assistência Técnica se dará por meio de prospectos, folders, site de Internet, catálogos comerciais originais, vínculos de 
emprego na forma da lei ou outros meios, que deverão ser anexados a proposta. 
8.2. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA E DA DOCUMENTAÇÃO:  
8.2.1. Após o encerramento da “Sessão Pública”, sem manifestação de interposição de recurso (s) por parte dos licitantes, o Pregoeiro solicitará que a empresa 
classificada em primeiro lugar deva encaminhar, imediatamente, via endereço eletrônico (macambaralicitacoes@hotmail.com) a proposta escrita e os documentos 
de habilitação exigidos no item 8.3. A documentação mencionada, assim como a proposta deverá ser encaminhada, via CORREIO, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, podendo ser prorrogado por igual período, a critério de Administração.  
8.2.1.1. A proposta e os documentos de habilitação exigidos deverão ser enviados em um único envelope fechado, contendo em sua parte externa os seguintes 
dizeres:  
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2018 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ/RS 
PROPONENTE (NOME DA EMPRESA)  
 
8.2.1.2. O envelope deverá ser entregue ou enviado para o Setor de Licitações, localizado na Rua Otávio Silveira, n° 306, CEP: 97645-000 Maçambara/RS.  
8.2.2. As propostas de preços (em conformidade com o item 8.1.1) contendo a marca e os preços unitários de cada item, com seus valores expressos em moeda 
corrente nacional, com até 02 (duas) casas decimais, datadas e assinadas por representante legal da empresa, isentas de emendas, rasuras ou entrelinhas e 
deverão ser apresentadas conforme modelo (Anexo IV). 
8.2.3. Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributárias, materiais, embalagens, fretes, 
seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais incidente ou que venham a incidir sobre os materiais, objeto desta licitação. 
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8.2.4. Quando o prazo de entrega e/ou validade da proposta não estiverem especificados, o Pregoeiro considerará, para os prazos de entrega, o limite máximo 
previsto neste instrumento e que a validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.  
 
8.3. DA HABILITAÇÃO  
8.3.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE, os seguintes documentos:  
8.3.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA  
a) registro comercial no caso de empresa individual; 
b) documento de constituição da empresa e/ou a última alteração consolidada, ou Declaração de empresário, se for o caso;  
c) 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.  
Observação: caso a empresa se faça representar por procurador deverá apresentar documento de procuração assinado pelo outorgante com firma reconhecida 
em cartório.  
8.3.3. REGULARIDADE FISCAL  
a) Certidão Conjunta - Dívida Ativa da União, Receita Federal e INSS na forma da Lei; 
b) Prova de quitação com a Fazenda Estadual na forma da Lei; 
c) Prova de quitação com a Fazenda Municipal na forma da Lei; 
d) Prova de quitação do FGTS, fornecida pela CEF; 
e) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
8.3.4. REGULARIDADE TRABALHISTA  
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, na forma da Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.  
8.3.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Atestado (s), fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, comprovando a execução de fornecimentos similares e compatíveis com o 
objeto da licitação. 
8.3.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física, com no máximo trinta dias da emissão; 
8.3.7. DECLARAÇÕES 
a) Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos), nos termos do modelo 
constante do Anexo II do presente edital;  
Observação: caso a empresa se faça representar por procurador deverá apresentar documento de procuração assinado pelo outorgante com firma reconhecida 
em cartório.  
b) Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando: 
c) Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
d) Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública; 
e) Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 
(cinco) anos; 
f) Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº. 8.883/93. 
g) Declaração expressa de que o proponente tem pleno conhecimento das exigências do Edital e do objeto licitado. 
8.3.8. DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06:  
8.3.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida, 
inclusive de regularidade fiscal (negativas: federal, estadual, municipal, INSS e FGTS), mesmo que esta apresente alguma restrição. 
a) 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, para a regularização da documentação.  
b) A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
8.3.9. Os documentos poderão ser apresentados em original, desde que com as firmas reconhecidas em cartório, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório. 
8.3.10. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia reprográfica sem necessidade de autenticação. Entretanto, 
estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pelo Pregoeiro.  
8.4. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais ou Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e 
Judiciário), que impeça a expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação do documento que não pode ser 
apresentado, em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento da greve (desde que a greve não ultrapasse o prazo de 20 dias a contar do encerramento da 
sessão pública de disputa de preços). 
8.5. A não apresentação da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação exigidos por parte da empresa classificada em 1º lugar, dentro do prazo 
estabelecido ocasionará a desclassificação da licitante, sendo convocados, por ordem de classificação, os demais participantes do processo licitatório. 
 
9. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
9.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela 
adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente, para homologação. 
9.2. No caso de interposição de recurso, depois de proferida a decisão, caberá ao Prefeito Municipal a adjudicação e a homologação dos itens. 
 
10. DO RECURSO FINANCEIRO 
10.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do seguinte recurso financeiro: 
ÓRGÃO  06  Secretaria Municipal de Obras; 
PROJ. ATIVIDADE 2023  Manutenção, Conservação de Estradas Municipais; 
CAT. ECONÔMICA 3  Despesas Corrente; 
RUBRICA  449052                           Equipamentos e Material Permanente FICHA 3691 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES 
11.1. Do Município:  
11.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto deste contrato, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;  
11.1.2. Aplicar à Contratada penalidade quando for o caso;  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS 

SETOR DE LICITAÇÕES 
Rua Otávio Silveira, nº. 306 - Centro – CEP 97645-000 

Telefone: (55) 3435-2100 
E-mail: macambaralicitacoes@hotmail.com 

11.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;  
11.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;  
11.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.  
11.2. Da contratada:  
11.2.1 Entrega o objeto licitado conforme especificações deste Edital e em consonância com a proposta de preços;  
11.2.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação;  
11.2.3 Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do 
contrato;  
11.2.4 Arcar com todas as despesas com transporte, taxa, impostos, multas ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da 
CONTRATADA;  
11.2.5 Ter responsabilidade pela qualidade do equipamento fornecido, inclusive pelas readequações que se fizerem necessárias, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;  
11.2.6 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que ser fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;  
11.2.7 Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;  
11.2.8 Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital;  
11.2.9 Ser responsável pela execução/entrega do objeto, respondendo solidariamente na relação estabelecida, quando constatado desvio ou malversação de 
recursos públicos, irregularidade na execução do contrato, responderão solidariamente os titulares da CONTRATADA, na medida de seus atos, competências e 
atribuições;  
11.2.10 Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica do equipamento, em conformidade com as normas brasileira e normativos dos programas, ações e 
atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela 
CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;  
11.2.11 Fornecer a CONTRATANTE a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;  
11.2.12 Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública 
CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo. 
 
12 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
12.1. O pagamento será efetuado com recursos da operação de crédito a ser firmada com o Banco Banrisul e Lei Municipal n°. 1467 de 05/09/2018 e nº. 1470 de 
03/10/2018, sendo que o pagamento será efetuado após a liberação dos recursos pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul, mediante a apresentação 
da Nota Fiscal/fatura devidamente atestada pelo responsável do setor requerente.  
12.2. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 
12.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
aplicação da penalidade. 
12.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.  
12.5. O CNPJ da empresa vencedora constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
12.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
12.7. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
aplicação da penalidade. 
 
13. DAS PENALIDADES 
13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às 
seguintes penalidades:  
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 5% 
sobre o valor estimado da contratação;  
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 
ano;  
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 
10% sobre o valor estimado da contratação; 
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;  
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: advertência e multa de 
2% sobre o valor atualizado do contrato;  
f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 
contrato;  
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração Pública pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.  
13.2. A detentora da ata está obrigada a manter durante toda a execução contratual todas as condições de habilitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 
8.666/93. 
13.3. Constituem motivos para rescisão contratual todos os elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93. 
13.4. A inexecução total ou parcial do contrato por enseja sua rescisão, conforme previsão do art. 77 da Lei nº 8.666/93. 
13.5. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
13.6. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual 
 
14. DO LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES 
14.1. O presente Edital poderá ser obtido eletronicamente pelos sites da Prefeitura Municipal de Maçambará (http://www.macambara.rs.gov.br/licitacao) e da 
operadora Portal de Compras Públicas (http://www.portaldecompraspublicas.com.br/). 
14.2. Para maiores informações podem ser obtidas encaminhando e-mail ao seguinte endereço eletrônico: macambaralicitacoes@hotmail.com. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. A realização da presente licitação não importa necessariamente na aquisição dos produtos, podendo a Prefeitura Municipal de Maçambará/RS revogá-la, no 
todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante 
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ato escrito e fundamentado, conforme Artigo 49, “caput”, da lei nº 8.666/93, assim, disponibilizando tal decisão no sistema para conhecimento dos participantes da 
licitação. A Prefeitura Municipal de Maçambará poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
15.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, será imediatamente comunicado da não efetivação da compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  
15.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo.  
15.4. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação/inabilitação.  
15.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação 
e a exata compreensão da sua proposta. 
15.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 
interesse da Prefeitura Municipal de Maçambará/RS, a finalidade e a segurança da aquisição dos produtos. 
15.7. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ou proposta relativa ao presente pregão. 
15.8. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
15.9. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da Comarca de Itaqui- RS, com renúncia expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
15.10. Fazem parte integrante deste procedimento, os seguintes anexos:  
15.10.1. Anexo I – Termo de Referência e Especificações técnicas; 
15.10.2. Anexo II – Modelo de declaração: cumprimento ao inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal;  
15.10.3. Anexo III – Minuta do Contrato; 
 
 
 

Maçambará/RS, 21 de dezembro de 2018.  
 
 
 
 

PAULO RICARDO MONÇALVES VIRGILI 
Pregoeiro Oficial do Município 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1) DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO C/CESTO AÉREO E 
CAMINHÃO C/COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do Município de Maçambara/RS, 
conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
2) DA FINALIDADE:  Renovação e aumento da frota da Secretaria Municipal de Obras desta Prefeitura Municipal. 
 
3) DA JUSTIFICATIVA: Justifica-se tal Licitação uma vez que a solicitação da aquisição da Secretaria Municipal de Obras em conjunto com a 
Administração Municipal, mostra-se necessária e de suma importância, tendo em vista a necessidade na aquisição de caminhão basculante, 
retroescavadeira, motoniveladora, caminhão c/cesto aéreo e caminhão c/coletor compactador de lixo se fazem necessários para renovação da frota, 
recuperação de estradas, melhoramento na coleta de lixo e dos serviços de iluminação pública., serviço esse necessário para a continuação dos 
trabalhos da administração pública municipal para com sua população. 
 
4) FUNDAMENTO LEGAL:  Lei 10.520/2002, Decreto nº. 3931/2001, Decreto Municipal nº. 4728/2005, Decreto Municipal nº. 5302/2009, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei 8.666/93. 
 
5) DA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ITEM PREGÃO: 

 
ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA MARCA VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un. 

MOTONIVELADORA NOVA DE FABRICAÇÃO NACIONAL, EQUIPADA COM 
MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, TURBOALIMENTADO, COM POTÊNCIA 
MÍNIMA LÍQUIDA NO VOLANTE NA MENOR FAIXA DE 170 HP, QUE ATENDA 
AS NORMAS TIER III DE BAIXA EMISSÃO DE GASES POLUENTES. MOTOR 
DO MESMO FABRICANTE OU GRUPO. CABINE FECHADA COM PROTEÇÃO 
ROPS/FOPS, COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA. SISTEMA 
DIRECIONAL COM CHASSI ARTICULADO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO. 
LÂMINA COM DESLOCAMENTO LATERAL E TOMBAMENTO HIDRÁULICO, 
COM PERFIL DA LÂMINA NO FORMATO EM CURVA ENVOLVENTE E 
PADRÃO PARA OPERAÇÃO DE TALUDE À 90º GRAUS. FARÓIS DE 
TRABALHO DIANTEIROS E TRASEIROS, LUZES INDICADORAS DE DIREÇÃO 
TRASEIRAS E DIANTEIRAS E ALERTAS SONOROS PARA OS CONTROLES 
PRIORITÁRIOS. ESCARIFICADOR/RIPPER TRASEIRO DE ACIONAMENTO 
HIDRÁULICO COM 05 DENTES. PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.500KG. 
SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA CONFORME NORMAS, BEM COMO 
TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TRÁFEGO, CONFORME 
NORMAS DO DETRAN/CONTRAN. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS: 
DEVERÃO SER FORNECIDOS, PARA CADA MOTO NIVELADORA, OS 
SEGUINTES EQUIPAMENTOS: UMA (01) RODA COM PNEU ESTEPE, UMA 
(01) CHAVE DE RODA, UMA (01) ENGRAXADORA DE 5 KG, UM (01) 
TRIÂNGULO, UM (01) EXTINTOR DE INCÊNDIO, UM (01) CATÁLOGO DE 
PEÇAS EM MEIO DIGITAL, MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUAL DE 
MANUTENÇÃO. TREINAMENTO: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ 
REALIZAR OS SEGUINTES TREINAMENTOS SEM QUAISQUER ÔNUS PARA 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARA: TREINAMENTO TÉCNICO 
OPERACIONAL PARA CADA EQUIPAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE 
IRÃO OPERAR OS MESMOS, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 20 HORAS, 
EM LOCAL A SER DESIGNADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAÇAMBARA, CUJA PROGRAMAÇÃO E ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS 
DEVERÃO SER CONDENSADOS E APROVADOS PELA PMM, COM 
UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO E RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA A 
PARTE TEÓRICA. MINISTRAR TREINAMENTO COM CARGA HORÁRIA 
MÍNIMA DE 08 HORAS NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA 03 (TRÊS) TÉCNICOS DA ÁREA DE 
MANUTENÇÃO MECÂNICA DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E 
VIAÇÃO, A EXPENSAS DA EMPRESA VENCEDORA. GARANTIA: GARANTIA 
MÍNIMA DE UM (1) ANO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE HORAS 
TRABALHADAS. REVISÕES: DAS REVISÕES PREVISTAS PELO 
FABRICANTE TERÁ QUE SER REALIZADA PELA EMPRESA VENCEDORA A 
REVISÃO DE 1000 HORAS COM O FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, 
FILTROS, ÓLEOS, ACESSÓRIOS, MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS. 
TODOS OS DESLOCAMENTOS E ESTADIAS DOS TÉCNICOS SERÃO POR 
CONTA DA EMPRESA VENCEDORA. 

   

 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

Un. 

RETROESCAVADEIRA, NOVA 0 km, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2018, MOTOR COM POTÊNCIA 
MÍNIMA DE 80 HP, FABRICAÇÃO NACIONAL, QUA ATENDA AS 
ESPECIFICAÇÕES DA CONAMA E AS NORMAS DE EMISSÕES DE 
POLUENTES, TRAÇÃO 4X4, CAPÔ BASCULANTE COM AMORTECEDOR, 
PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 7.000KG, CABINE FECHADA, 
EQUIPADA COM AR CONDICIONADO, QUENTE E FRIO DE FÁBRICA, 
TRANSMISSÃO COM 04 MARCHAS À FRENTE E 04 À RÉ, CHASSI 
MONOBLOCO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 140 
LITROS, CAÇAMBA FRONTAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,88M³, PNEUS 
TRASEIROS MÍNIMOS 16,9X24,10 LONAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, 
EMPLACADA EM NOME DO MUNICÍPIO. 
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Un. 

CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA TRUCK 6X2, ZERO QUILÔMETRO, 
FABRICAÇÃO NACIONAL, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 
2018, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE COM AR CONDICIONADO DE 
FÁBRICA, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 6 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA 
DE 250CV, CAIXA DE CÂMBIO DE NO MÍNIMO 06 MARCHAS À FRENTE E 01 
A RÉ, PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO DE 23.000KG, TERCEIRO EIXO 
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM LEVANTE PNEUMÁTICO, CAÇAMBA 
BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M³ (DOZE METROS CÚBICOS). 
LIMPEZA DAS CHAPAS E PINTURA EM FUNDO ESPECIAL ANTI 
CORROSIVO. PINTURA DE ACABAMENTO NA COR SOLICITADA; COM 
FAIXAS REFLETIVAS. SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA CONFORME 
NORMAS, TAMPA DA CAÇAMBA BASCULANTE COM POSSIBILIDADE DE 
ABERTURA LATERAL TAMBÉM E TRAVA DE SEGURANÇA, PARA CHOQUE 
TRASEIRO E PROTETOR DE CICLISTA HOMOLOGADO, BEM COMO TODOS 
OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TRÁFEGO, CERTIFICADO DE 
SEGURANÇA VEICULAR, CONFORME NORMAS DO DETRAN/CONTRAN. 
GARANTIA: GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO, INDEPENDENTE DA 
QUANTIDADE DE QUILOMETROS RODADOS. REVISÕES: DAS REVISÕES 
PREVISTAS PELO FABRICANTE TERÁ QUE SER REALIZADA PELA 
EMPRESA VENCEDORA A REVISÃO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 
INDEPENDENTE DE QUILOMETRAGEM e com todos os equipamentos 
obrigatórios por lei, devidamente identificado e emplacado no nome do município. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un. 

Caminhão tração 6x2, novo, zero km, fabricação nacional, ano e modelo 
mínimo 2018, com as seguintes especificações mínimas: Cabine metálica 
avançada suspensa através de amortecedores e molas 4 pontos, ar 
condicionado, vidros verdes e espelhos retrovisores externos bipartido 
plano/convexo de acionamento elétrico, trava elétrica nas portas, espelho 
retrovisor convexo auxiliar( lado direito), isolamento térmico/acústico no assoalho 
da cabine, direção hidráulica com regulagem de altura e profundidade de 
acionamento pneumático, movido a diesel com sistema de pós tratamento de 
gases(SCR), mono turbo aftercooler de 6 cilindros, mínimo 260vc, injeção 
eletrônica, sistema de pós tratamento de gases(SCR), transmissão de no mínimo 
06 marchas à frente 01 à ré manual, sistema elétrico de 24 volts, pneus radiais 
sem câmara 275/80Rx22,5 16PR, freio de serviço de duplo circuito de ar e 
tambor nas rodas dianteiras e traseiras, sistema ABS com EBD(duplica a força de 
frenagem) e ASR(evita derrapagem na aceleração), embreagem de acionamento 
hidráulico servo assistido, tacógrafo eletrônico digital, controle automático de 
velocidade(piloto automático), banco do motorista com suspensão a ar, peso 
bruto total (PBT) 23.000kg, carga útil+ carroceria 15.907 kg. Entre eixos de 
4800mm, capacidade máxima de tração(CMT) 38.000kg. Equipado com coletor 
compactador de lixo, capacidade volumétrica de 19m³ de lixo compactado na 
caixa coletora confeccionado em chapa de aço de no mínimo 4,76mm de 
espessura com sistema de calha para captação de chorume com reservatório de 
no mínimo 150 litros e com todos os equipamentos obrigatórios por lei, 
devidamente identificado e emplacado no nome do município. 
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01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un. 

Um caminhão com cesto aéreo isolado, novo zero km, fabricação nacional, 
com as seguintes especificações mínimas: ano/modelo, 2018/2018, diesel, 
potência mínima 115cv, caixa de câmbio de no mínimo 05 marchas e uma a ré, 
pbt de no mínimo 6000 kgf, sistema de freio a ar, com freio estacionário a ar, 
direção hidráulica, pneus radiais sem câmara, porta estepe com estepe, 
tacógrafo, chave de rodas, triângulo, macaco, tapetes e com tomada de força, 
para-lamas, para-choque, conforme legislação vigente, para barros. Equipado e 
instalado com cesto aéreo novo destinado para departamento de iluminação 
pública, ano/modelo 2018, altura mínima de operação de 10 metros, com cesto 
em fibra com capacidade de carga mínima de 135kg, com cinto de segurança e 
capa protetora para o cesto, sistema de nivelamento automático do cesto, 
comandos hidráulicos no cesto e na mesa, base de apoio do equipamento 
construída em chapa de aço, com baú para ferramentas em aço ou fibra de vidro 
como no mínimo 04 portas de cada lado do veículo com acesso ao operador com 
as laterais do equipamento, com sapatas estabilizadoras traseira do tip “A”, 
horímetro, acessório para transportar escada, com reservatório de óleo completo, 
pronto para operar. Com todas as exigências de sinalização conforme normas do 
CONTRAN, tudo devidamente registrado no INMETRO e com todos os 
equipamentos obrigatórios por lei, devidamente identificado e emplacado no 
nome do município. 
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6) DAS OBRIGAÇÕES 
6.1. Do Município:  
- Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto deste contrato, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;  
- Aplicar à Contratada penalidade quando for o caso;  
- Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;  
- Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;  
- Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.  
6.2. Da contratada:  
- Entrega o objeto licitado conforme especificações deste Edital e em consonância com a proposta de preços;  
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  
- Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do 
contrato;  
- Arcar com todas as despesas com transporte, taxa, impostos, multas ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da 
CONTRATADA;  
- Ter responsabilidade pela qualidade do equipamento fornecido, inclusive pelas readequações que se fizerem necessárias, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;  
- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que ser fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;  
- Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;  
- Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital;  
- Ser responsável pela execução/entrega do objeto, respondendo solidariamente na relação estabelecida, quando constatado desvio ou malversação de 
recursos públicos, irregularidade na execução do contrato, responderão solidariamente os titulares da CONTRATADA, na medida de seus atos, 
competências e atribuições;  
- Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica do equipamento, em conformidade com as normas brasileira e normativos dos programas, ações e 
atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela 
CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;  
- Fornecer a CONTRATANTE a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;  
- Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade 
pública CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo. 
 
7) DA ENTREGA E DO PRAZO  
- A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco dias) para assinar o contrato, sob pena da perda do direito objeto desta licitação. 
- A entrega do veículo deverá ocorrer no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, contados da data de assinatura do Termo Contratual sob pena da 
incidência de juros de mora, por dia de atraso, na razão de 0,2%, sobre o valor da fatura, até o máximo de 15%, sem prejuízo das demais cominações 
cabíveis. 
- O veículo deverá ser entregue livre de frete, impostos e taxas pendentes do veículo; 
- O veículo deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Maçambara, no seguinte endereço: Rua Otávio Silveira, nº. 306, onde será feito a vistoria de 
conformidade com as especificações do Anexo I deste edital, pelo servidor responsável pela frota do Município e pelo Secretário. 
- A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com os veículos, uma nota de cada veículo. 
- A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Edital de Pregão e da Nota de empenho, a 
fim de se acelerar o trâmite de recebimento do veículo e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.  
- O veículo deverá ter assegurada a completa preservação e segurança do mesmo durante o transporte. 
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ANEXO II 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ/RS  
A/C Comissão Permanente de Licitações  
Referência: Pregão Eletrônico nº 015/2018 
 
Prezados(as) Senhores(as), 

 
Declaro para os devidos fins e especialmente para o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018, que a proponente 

................................................................. (nome completo), inscrito no CNPJ sob n.º .............................................., com sede na cidade de 

......................................, Estado ................................, à Rua/Av. ............................................................................................. (endereço completo), não 
mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, 
não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos.  

 
LOCAL E DATA 

 
__________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal da proponente.) 
Carimbo CNPJ da empresa 
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ANEXO III 
 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS NOVOS. 
 

CONTRATO Nº. XXX/2018 
Pregão Eletrônico nº. 015/2018                                                                                                                                                Processo Administrativo nº. 093/2018 
 
CONTRATANTE: O MUNICÍPO DE MAÇAMBARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CPNJ sob o nº. 01.610.568/0001-97, sito à Rua Otávio 
Silveira, nº. 306, Centro, em Maçambará/RS, CEP 97.645-000, neste ato representado pela Prefeita, ADRIANE BORTOLASO SCHRAMM, brasileira, divorciada, 
inscrita no CPF sob o nº. 635.915.530-34 e no RG nº. 1010074126, residente e domiciliada nesta cidade, no uso de suas atribuições legais torna público 
 
CONTRATADA: A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX estabelecida à XXXXXXX, nº. XXX, em XXXXXXXXX/RS, inscrita no CNPJ sob o nº. XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
pelo seu representante legal infra-assinado, XXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, XXXXXXX, XXXXXXX, CPF: XXXXXXXX, RG XXXXXXXXXX, residente e domiciliado 
à Rua XXXXXXXXXXXXX, Nº. XXX, Bairro XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX, XXXXXXXRS, de conformidade com as Leis nº. 10.520/2002 e nº. 8.666/93 têm justos e 
contratados mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas o que segue abaixo:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, RETROESCAVADEIRA, 
MOTONIVELADORA, CAMINHÃO C/CESTO AÉREO E CAMINHÃO C/COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras do Município de Maçambara/RS, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
1.2 O valor da Proposta deverá ser apresentado com preço em moeda corrente nacional (REAL).  
1.3 Os valores das propostas serão aceitos com duas casas decimais. 
1.4 Os bens deverão ter prazo de garantia mínima de 12 meses, sem limite para quilometragem, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou 
fornecedor, caso maior; 
1.5 Durante o período de Garantia Legal (12 meses), caso não seja possível às revisões e a prestação dos serviços de Assistência Técnica no Município de 
Maçambara e havendo a necessidade do transporte da máquina, equipamento ou veículo para oficina da proponente, fica sob responsabilidade da contratada todo 
ônus com o transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema.  
1.6 Após o período de Garantia Legal (12 meses), caso não seja possível a prestação dos serviços de Assistência Técnica no Município de Maçambara e havendo 
a necessidade do transporte da máquina, equipamento ou veículo para oficina da proponente, fica sob responsabilidade da contratante todo ônus com o transporte, 
locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema.  
1.7 Após o período de Garantia Legal (12 meses), a proponente fica obrigada por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, a disponibilizar Oficina de Manutenção 
e Assistência Técnica no Estado do Rio Grande do Sul, bem como garantir a disponibilização, se necessário, de peças genuínas.  
1.8 A empresa vencedora deve informar e comprovar na proposta a identificação do prestador da Assistência Técnica autorizada pelo fabricante para manutenção 
do equipamento, endereços e telefones, assim como o prazo da Garantia Legal ou Contratual.. 
1.9. A gestora do presente contrato será a Senhora Prefeita ADRIANE BORTOLASO SCHRAMM, qual responde pela Secretaria Municipal de Obras. 
1.10. Os bens objetos da aquisição deverão atender as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas-
ABNT, quando a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 
 

ITEM QUANT. UM DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
 UNIT. R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

01 01  Xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxx  

01 02  Xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxx  

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO  
2.1. O preço para o presente ajuste é o valor de R$ XXXXXXXXXXXXXX, entendido este como preço justo e suficiente para total execução do presente objeto. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA ENTREGA E DO PRAZO: 
3.1. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco dias) para assinar o contrato, sob pena da perda do direito objeto desta licitação. 
3.2. A entrega do veículo deverá ocorrer no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, contados da data de assinatura do Termo Contratual sob pena da incidência de 
juros de mora, por dia de atraso, na razão de 0,2%, sobre o valor da fatura, até o máximo de 15%, sem prejuízo das demais cominações cabíveis. 
3.3. O veículo deverá ser entregue livre de frete, impostos e taxas pendentes do veículo; 
3.4. O veículo deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Maçambara, no seguinte endereço: Rua Otávio Silveira, nº. 306, onde será feito a vistoria de 
conformidade com as especificações do Anexo I deste edital, pelo servidor responsável pela frota do Município e pelo Secretário. 
3.5. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com os veículos, uma nota de cada veículo. 
3.6. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Edital de Pregão e da Nota de empenho, a fim de 
se acelerar o trâmite de recebimento do veículo e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.  
3.7. O veículo deverá ter assegurada a completa preservação e segurança do mesmo durante o transporte. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
4.1 As despesas decorrentes da aquisição desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  
ÓRGÃO  06  Secretaria Municipal de Obras; 
PROJ. ATIVIDADE 2023  Manutenção, Conservação de Estradas Municipais; 
CAT. ECONÔMICA 3  Despesas Corrente; 
RUBRICA  449052                           Equipamentos e Material Permanente FICHA 3691 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado com recursos da operação de crédito a ser firmada com o Banco Banrisul e Lei Municipal n°. 1467 de 05/09/2018 e nº. 1470 de 
03/10/2018, sendo que o pagamento será efetuado após a liberação dos recursos pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul, mediante a apresentação 
da Nota Fiscal/fatura devidamente atestada pelo responsável do setor requerente.  
5.2. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 
5.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
aplicação da penalidade. 
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5.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.  
5.5. O CNPJ da empresa vencedora constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
5.7. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
aplicação da penalidade.  
 
CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS  
6.1. Os preços não sofrerão reajustes. 
 
CLÁUSULA SETIMA: DAS PENALIDADES E MULTAS:  

7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão 
sujeitas às seguintes penalidades:  
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e multa 
de 5% sobre o valor estimado da contratação;  
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 1 ano;  
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos 
e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;  
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: advertência e 
multa de 2% sobre o valor atualizado do contrato;  
f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 
atualizado do contrato;  
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.  
7.2. A detentora da ata está obrigada a manter durante toda a execução contratual todas as condições de habilitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 
8.666/93. 
7.3. Constituem motivos para rescisão contratual todos os elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93. 
7.4. A inexecução total ou parcial do contrato por enseja sua rescisão, conforme previsão do art. 77 da Lei nº 8.666/93. 
7.5. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
7.6. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual 
 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES 
8.1. Do Município:  
8.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto deste contrato, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;  
8.1.2. Aplicar à Contratada penalidade quando for o caso;  
8.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;  
8.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;  
8.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.  
8.2. Da contratada:  
8.2.1 Entrega o objeto licitado conforme especificações deste Edital e em consonância com a proposta de preços;  
8.2.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  
8.2.3 Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do 
contrato;  
8.2.4 Arcar com todas as despesas com transporte, taxa, impostos, multas ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da 
CONTRATADA;  
8.2.5 Ter responsabilidade pela qualidade do equipamento fornecido, inclusive pelas readequações que se fizerem necessárias, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;  
8.2.6 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que ser fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;  
8.2.7 Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;  
8.2.8 Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital;  
8.2.9 Ser responsável pela execução/entrega do objeto, respondendo solidariamente na relação estabelecida, quando constatado desvio ou malversação 
de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato, responderão solidariamente os titulares da CONTRATADA, na medida de seus atos, 
competências e atribuições;  
8.2.10 Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica do equipamento, em conformidade com as normas brasileira e normativos dos programas, 
ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados 
pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;  
8.2.11 Fornecer a CONTRATANTE a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do 
processo;  
8.2.12 Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou 
entidade pública CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo.  
 
CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES GERAIS  
9.1. O instrumento contratual a ser assinado pelo Contratado regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, com observância em todos os casos da Lei nº. 10.520/2002 e subsidiariamente à Lei 
8.666/93 e suas alterações  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS 

SETOR DE LICITAÇÕES 
Rua Otávio Silveira, nº. 306 - Centro – CEP 97645-000 

Telefone: (55) 3435-2100 
E-mail: macambaralicitacoes@hotmail.com 

9.2. Obriga-se o Contratado, sob pena de rescisão, entregar o objeto contratado de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste instrumento 
contratual.  
9.6. A contratada fica expressamente vinculada à proposta apresentada no Pregão Presencial, devendo somente entregar matéria indicados na referida proposta, 
dentro prazo do contrato a ser assinado, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.  
 
CLÁUSULA DECIMA: FORO  
10.1. O Foro para dirimir questões relativas à presente contratação será o Foro da Comarca de Itaqui/RS, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.  
10.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na 
presença das duas testemunhas abaixo identificadas e que também o subscrevem.  
 
 

Maçambará, __ de _____ de 2018 
 
 

ADRIANE BORTOLASO SCHRAMM 
CONTRATANTE 

PREFEITA MUNICIPAL 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

CNPJ Nº. XXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


