
PROCESSO LICITATÓRIO Nº  008/2016.  

NA MODALIDADE DE CONVITE Nº 002/2016.  

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 008/2016.  

 

O MUNICÍPIO DE JACUIZINHO, Estado do Rio 

Grande do Sul ,  Pessoa Jurídica de  Dire i to  Públ ico,  com sede na Avenida  Eloí  

Tat in da Si lva,  n º  407,  Centro,  na cidade de Jacuiz inho/RS,  inscri ta  no CNPJ 

sob Nº 04.217.901/0001-90,  representada por seu Prefei to  Municipal ,  Sr.  

VOLMIR PEDRO CAPITANIO ,  em conformidade com a  Lei  Federal  Nº  

8.666/93 com suas al terações posteriores ,  TORNA PÚBLICO ,  para  o  

conhecimento dos  interessados,  que encontra -se aber to o Processo 

Licitatório Nº 008/2016 ,  na Modal idade de Convite Nº 002/2016  do t ipo 

Menor Preço Global  do Item ,  e  que às 09:00 horas do dia  16 de fevereiro  

de 2016 ,  na Sala da Secretaria  Municipal  de Adminis t ração  –  Setor  de 

Lici tações ,  s i tuada no Centro Adminis trat ivo Municipal ,  no endereço acima 

mencionado,  se reunirá a Comissão Permanente de Lici tações com a  

f inal idade de receber,  anal isar  e  julgar  documentos e propostas  par a a  PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, DO RAMO DE M ECÂNICA PESADA, 

PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA, INCLUINDO 

PEÇAS E MÃO DE OBRA, DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17.210 DE 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO –  RS.  conforme  

descri to  na Cláusula  1º  -  Do Objeto e no  Anexo I,  ambos des te Edi tal .  

 

1ª  -  DO OBJETO: O presente procedimento l ici tatório tem por objeto a  

Contratação de Empresa (s)  para  a prestação de serviços  (com o fornecimento 

de peças  e mão-de-obra)  de conserto e/ou reforma  DO CAMINHÃO 

VOLKSWAGEN 17.210 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE 

JACUIZINHO –  RS ,  conforme os  i tens  e os  sub -  i tens  descriminados no 

Anexo I –  Termo de Referência,  no  Anexo II –  Modelo Padronizado de 

Proposta ,  e  Anexo III –  Minuta de  Contrato Adminis t rat ivo,  que são  partes  

integrantes  deste Edi tal .  

 

2ª  –  DO PREÇO: O preço deverá ser  informado pelo interessado em moeda 

corrente nacional ,  informando o  valor  por subi tem de cada peça  e dos  

serviços ,  bem como,  o  valor  total  global  da proposta  por i tem, não podendo 

ul t rapassar  o  valor  constante nas  plani lhas  de peç as  e mão de obra,  constantes  

no Anexo I Termo de Referência ,  a  qual  é  parte integrante do presente  

processo l ici tatório.   

 

3ª  -  DO PAGAMENTO: O pagamento  será efetuado no prazo máximo de 30 

( t r inta)  dias  após a entrega das  Máquinas  devidamente consertadas  e  em 

plenas condições,  para essa Prefei tura.  

 

4º-  DA HABILITAÇÃO:  Para fei to  de  habi l i tação,  os  interessados  deverão  

apresentar  os  seguin tes  documentos:  

4.1 –  Documentação  Relat iva à Habi l i tação Jurídica :  

a)-  Regis t ro Comercial ,  no caso de Empresa Individual ;  



b)-  Ato Const i tut ivo,  Estatuto ou Contrato Social  em vigor devidamente  

regis t rado,  em se  t ratando de Sociedades Comerciais ,  e ,  no  caso  de  

Sociedades por Ações,  acompanhado de documentos de eleição de seus 

adminis t radores .  

 

4.2 –  Documentação  Relat iva à Regularidade Fisc al :  

a)  Prova de inscrição no CNPJ;  

b)  Prova de regular idade junto a Recei ta  Federal  incluindo as  contr ibuições 

previdenciárias ;  

c)  Prova de regularidade junto a Recei ta  Estadual ;  

d)  Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal ;  

e)  Prova de regularidade relat ivo ao FGTS;  

f)  Prova de inexis tência de débi tos  inadimplidos perante a Just iça do 

Trabalho,  mediante  a apresentação  de cert idão negat iva,  nos termos do Tí tulo 

VII –  A da Consol idação das  Leis  do Trabalho,  aprovada pelo Decreto -Lei  nº  

5 .452,  de 1º  de maio  de 1943.  

 

4.3 -  Os Lici tantes  Proponentes  que pretendem se ut i l izarem d os benefícios  

previs tos  nos Arts .  42 à 45 da Lei  Complementar  Nº 123,  de 14 de dezembro  

de 2006,  deverão apresentar,  também no Envelope Nº 01 –  Documentos ,  

declaração ,  f i rmada por Contador,  de que se enquadra como Microempresa ou  

Empresa de Pequeno Porte.  

4.4-  A Microempresa e a  Empresa de Pequeno Porte,  bem como a Cooperat iva  

que possuir  res t r ição em qualquer dos documentos previs tos  nas  al íneas  “a”,  

“b” e “c” da Cláusula Nº 4  deste Edi tal ,  terá sua habi l i tação condicionada à 

apresentação de nova documentação,  que comprove a sua regularidade em 

dois  dias  úteis ,  a  contar  da data em que for  declarada como vencedora do 

certame.  

4.5-  O benefício de que t rata o  i tem 4 .4 desta Cláusula não eximirá a 

Microempresa,  a  Empresa de Pequeno Porte e  a  Cooperat iva,  da apresentação 

de todos os  documentos,  ainda que apresentem alguma rest r ição.  

4.6-  O prazo de que t rata o  i tem 4 .4 desta Cláusula,  poderá ser  prorrogado  

por uma única vez ,  por igual  per íodo,  a  cr i tér io  da Adminis t ração,  desde que 

seja requerido pelo interessado,  de forma motivada e durante o t ranscurso do  

respect ivo prazo.  

4.7-  A não  regularização da documen tação,  no prazo f ixado no i tem 4 .4  desta  

Cláusula,  implicará  na decadência do  dir ei to  à contratação,  sem prejuízo de 

penal idades previs tas  neste Edi tal ,  sendo facul tado  à Adminis t ração convocar  

os  l ici tantes  remanescentes ,  na ordem de classi f icação,  ou revogar a l ici tação.  

4.8-  Os documentos acima referidos poderão ser  apresentados em original ,  ou 

at ravés de cópia autent icada por Servidor do Município ou Tabel ião.   

 

5ª  -  DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS :  Os envelopes contendo 

Documentação e  Propostas  serão  recebidos pela Comissão de  Lici tações,  até o  

dia,  hora e local  mencionados no preâmbu lo deste Edi tal ,  em dois  (2)  

envelopes dis t intos ,  fechados,  contendo na sua parte ex terna a seguinte  

descrição:  



Ao Município de Jacuizinho/RS . 

Modalidade de Convite Nº  002/2016.  

Envelope Nº 01 –  Documentos  

Proponente:  (nome completo do Lici tan te)  

E 

Ao Município de Jacuizinho/RS . 

Modalidade de Convite Nº 002/2016.  

Envelope Nº 02 –  Proposta  

Proponente:  (nome completo do Lici tan te)  

 

5.1 –  O Envelope Nº 01 deverá conter :  

 

5.1.1 –  A documentação constante da Cláusula  4º  deste Edital ;  a  qual  deverá,  

obrigatoriamente,  ser  apresentada por  uma das  seguintes  formas:  em original ;  

por  cópia  autent icada por  Cartório competente;  ou,  por cópia autent icada por 

Servidor da Adminis t ração Municipal  de Jacuiz inho,  pertencente à Comissão  

de Lici tações.  

5.1.2 -  Os Lici tantes  Proponentes  que pretendem se ut i l izarem dos benefícios  

previs tos  nos Art .s  42 à 45 da Lei  Complementar  Nº 123,  de 14 de dezembro  

de 2006,  deverão apresentar,  também no Envelope Nº 01 –  Documentos ,  

declaração,  f i rmada por Contador,  de que se enquadram como Micr oempresa  

ou Empresa de Pequeno Porte.  

5.1.3 –  Se o Lici tante Proponente for  representado por  procurador,  preposto  

ou credenciado,  deverá juntar  documento com poderes  para decidir  a  respei to  

dos atos  constantes  da presente Lici tação.  

 

5.2 –  O Envelope Nº 02  deverá conter:  

a)-  Proposta f inanceira deverá mencionar  o  preço global  de cada peça (valor  

uni tár io  e total )  e  serviços,  bem como,  o  preço global  f inal  de cada i tem,  

sendo um i tem global  para cada  máquina,  as  quais  seus consertos  são  objeto 

desta Lici tação,  conforme modelo constante do Anexo I deste Edi tal ;  

b)-  Val idade da proposta,  não podendo ser  inferior  a  t r inta (30 ) dias .  

5.2.1 –  A não colocação do prazo de val idade da proposta  ou o s i lêncio do 

Lici tante  quanto a essa informação,  importará  na acei taçã o  táci ta  do mesmo,  

com o prazo mínimo de val idade constante da let ra “b” do Item 5.2 desta  

Cláusula.  

 

6ª  -  DO JULGAMENTO:  O julgamento dos documentos e propostas  terá  

início  no dia,  hora e local  mencionados no preâmbulo deste Edi tal ,  e  será  

real izado pela  Comissão de Lici tações ,  que  levará em consideração  o 

MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM .  

6.1 -  Para efei tos  de julgamento,  es ta l ici tação é do t ipo MENOR PREÇO 

GLOBAL DO ITEM .  

6.2 -  Esta Lici tação  será processada e julgada com a observância do previs to 

nos Art igos  43,  44 e 45,  seus incisos e parágrafos  da Lei  Federal  Nº 8.666/93  

com suas al terações posteriores .  



6.3 –  Como cri tér io  de desempate,  será  assegurada preferência de  contratação 

para as  Microempresas ,  as  Empresas  de  Pequeno Porte,  ou Cooperat ivas  que 

atenderem ao exigido neste Edi tal ;  

6.4 –  Entende-se como empate,  aquelas  s i tuações  em que as  propostas  

apresentadas pela  Microempresa,  pela Empresa de Pequeno Porte ou 

Cooperat iva,  sejam iguais  ou superiores  em até dez  por cento (10%) à 

proposta de menor valor;  

6.5 –  A s i tuação de  empate somente será veri f icada após u l t rapassada a fase  

recursal  da  proposta ,  seja pelo decurso do prazo sem interposição de  recurso,  

ou pelo julgamento defini t ivo do recurso interposto;  

6.6 –  Ocorrendo o empate,  na forma do i tem 6 .5 desta Cláusula,  proceder-se-á  

da seguinte forma:  

a)-  A Microempresa ,  a  Empresa de Pequeno Porte ou a Cooperat iva,  detentora 

da proposta de menor valor,  poderá apresentar,  no prazo de dois  (2)  dias ,  

nova proposta,  por  escri to ,  inferior  àquela considerada,  até  então,  de menor  

preço,  s i tuação em que será  declarada  vencedora do certame,  sendo que a 

apresentação da proposta dar-se-á da  mesma forma sol ici tada na Cláusula 5ª ;  

b)-  Se a Microempresa,  a  Empresa de Pequeno Porte ou a Cooperat iva,  

convocada na forma na a l ínea “a” do i tem 6 .6  desta Cláusula,  não apresentar  

nova proposta,  inferior  à  de menor preço,  será facul tada,  pela ordem de 

classi f icação,  às  demais  Microempresas ,  Empresas  de Pequeno Porte e  às  

Cooperat ivas ,  que se enquadrem no prazo e na forma previs ta na al ínea acima 

mencionada,  fazê-las .  

c)-  Se houver duas  ou mais  Microempresas ,  Empresas  de Pequeno Porte ou 

Cooperat ivas ,  com propostas  iguais ,  será real izado sorteio para es tabelecer  a  

ordem de convocação para a apresentação de  nova propos ta,  na forma da s  

al íneas  anteriores .  

6.7 –  Se nenhuma Microempresa,  Empresa de Pequeno Porte ou Cooperat iva,  

sat isf izer  as  ex igências  deste Edi tal ,  será declarado  vencedor deste Certame,  

o  Lici tante detentor  da proposta o riginar iamente de menor valor;  

6.8 –  As demais  hipóteses  de empate,  terão como cri tér io  de desempate o  

sorteio em ato públ ico,  que será real izado de imediato.  

 

7ª  DA REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA O LOCAL DE CONSERTO : A 

remoção do caminhão deverá ser  fei ta  pela empresa l ici tante vencedora do 

certame,  no local  que se encont ra,  na empresa A de Oliveira Serv.  Mec.  

LTDA, local izada na  cidade de Sal to de Jacuí ,  até  o  local  de  conserto do 

mesmo 

.  

 

8ª  -  DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO CAMINHÃO:  Esgotados  

todos os  prazos recursais  e  após a homologação desta Lici tação ,  as  Máquinas  

objeto deste Edi tal ,  deverão ser  entregues,  sem custos  adicionais ,  na sede do 

Município de Jacuiz inho/RS ,  no prazo de 30 (trinta)  dias  da data da 

assinatura do respectivo Contrato  Administrativo ,  em condições que 

possibi l i te  o  seu uso imediato.  



 

8.1 –  O prazo de vigência do Contrato  será  de 6 0  (sessenta) dias ,  podendo 

ser  prorrogado,  mediante fundamentada sol ici tação do  Lici tante Vencedor ,  

conforme as  ex igências  e nos termos da Lei .  

8.2 –  O Município de Jacuiz inho -RS,  no ato da entrega  do  Caminhão,  objeto 

desta Lici tação,  fará vis toria da s  mesmas,  reservando-se  o direi to  de não  

recebê-las ,  caso não esteja dentro das  especif icações e de acordo com a  

descrição constante  da Proposta Vencedora e  da Cláusula 1ª  deste Edi tal ,  sem 

que caiba  ao Lici tante Vencedor  qualquer t ipo de  indenização ou 

ressarcimento.  

8.3 –  A não execução dos Serviços  Contratados ,  objeto deste Certame 

Lici tatório,  pelo  (s)  Lici tante  (s )  Vencedor  (es ) ,  no prazo e conforme 

estabelecido  nesta  Cláusula  caracterizará  descumprimento total  da obrigação  

assumida,  com apl icação das  sanções e  penal idades previs tas  na Lei  Federal  

Nº 8.666/93 com suas al terações posteriores ,  e  multa de  até dez  por cento 

(10%) sobre o valor  total  da proposta  

 

9ª  -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  As despesas  decorrente  desta  

l ici tação correrão  por conta das  dotações  orçamentárias ,  constante do Parecer  

Contábi l ,  anexo à Requis ição Adminis t rat iva Nº  008/2016,  o  qual  é  parte  

integrante do presente processo l ici tatór io.  

 

10ª  -  DOS RECURSOS:  Em todas as  fases  da presente Lici ta ção,  serão 

observadas as  normas previs tas  nos incisos ,  al íneas  e parágrafos  do  Art igo 

109,  da Lei  Federal  Nº 8.666/93 com suas al terações posteriores .  

 

11ª  -  DA CONTAGEM DOS PRAZOS :  Na contagem dos prazos estabelecidos 

neste Edi tal  e  no  presente Processo L ic i tatório,  excluir-se-á o dia de início e  

incluir-se-á o do vencimento,  e  só se  iniciam e vencem os prazos aqui  

referidos em dia de expediente da Prefei tura  Municipal  de Jacuiz inho/RS, 

considerando-se estes  mesmo aqueles  dias  com meio expediente ou com tu rno 

único.  

 

12ª  –  DAS PENALIDADES:  Se,  no prazo de  até  dois  (02) dias ,  podendo ser  

prorrogado,  o  Lici tante Vencedor não assinar  o  respect ivo Instrumento de  

Contrato,  caracterizará descumprimento total  da obrigação assumida,  

autorizando a Adminis t ração Muni cipal  convocar os  l ici tan tes  remanescentes ,  

na ordem de classi f icação,  em igual  prazo e nas  mesmas condições propostas  

pelo primeiro class i f icado,  inclusive quanto ao preço,  ou  então,  revogar a  

l ici tação,  sem prejuízo da apl icação das  sanções e penal idades  cabíveis ,  

previs tas  na Lei  Federal  Nº 8.666/93 com suas al terações posteriores ,  e  multa  

de até dez  por cento  (10%) sobre o valor  total  da proposta.  

 

12.1 –  Em razão da natureza da  inf ração,  a  Adminis t ração  apl icará as  

penal idades previs tas  na Lei  Federal  Nº 8.666/93 com suas al terações  

posteriores .  

 



13 –  DA GARANTIA: O Lici tante Vencedor  dará garant ia  dos Serviços ,  

objeto do presente Certame,  de no mínimo de cento e vinte  (120) dias .  

 

14 –  DO CONTRATO: Homologada a  presente Lici tação,  no prazo de  até 

dois  (02) dias ,  será f i rmado Contrato com o  (s)  Lici tante (s)  Vencedor  (es) ,  o  

qual  conterá as  Cláusulas  e precei tos  previs tos  no Capí tulo III da  Lei  Federal  

Nº 8.666/93 com suas al terações.  

14.1 –  O prazo de vi gência contratual  será de  sessenta dias  (60 ) dias ,  

podendo,  por sol ici tação fundamentada do Contratado,  ser  prorrogado  nos  

termos e na forma da lei .  

 

14.2 –  A minuta  do Instrumento de Contrato é parte  int egrante deste Edi tal  –  

Anexo II.  

14.3 –  O lici tante vencedor f ica obrigado a acei tar,  nas  mesmas condi ções 

contratuais  os  acréscimos ou supressões  que se f izerem nos  serviços a serem 

prestados,  até vinte  e cinco por cento (25%) do valor  inic ial  atual izado do 

contrato.  

14.4 –  A prefei tura Municipal  de Jacuizinho -RS,  compromete-se em deslocar  

o  t rator  e  as  máquinas  do local  onde encontram-se até o  local  escolhido pelo 

(s)  l ici tantes  (s )  vencedor (es)  pa ra a  execução dos serviços ,  em até  24 (vinte  

e quatro)  horas  após  a data de assinatura  do futuro contrato adminis t rat ivo.  

 

15 –  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1 -  Fica est ipulado que pelo fato de apresentarem Propostas ,  os  Lici tantes  

sujei tam-se a todos os  termos,  condições,  normas,  anexos,  especif icações e  

detalhes  do presente Edi tal ,  e  que se comprometem a cumpri - lo  plenamente,  

independentemente,  de qualquer manif estação  ou declaração  escri ta  ou 

expressa.  

15.2 -  A presente Lici tação é regida pelas  condições deste  Edi tal  e  pela Lei  

Federal  Nº 8.666/93  com suas al terações  posteriores .  

15.3 -  Os casos omissos,  bem como as  dúvidas  susci tadas ,  serão  resolvidos  

pela Comissão de Lici tações,  que se valerá dos disposi t ivos legais  regedores  

da matéria.  

15.4 -  A Prefei tura  Municipal  de Jacuiz inho  poderá  a qualquer momento,  

antes  da entrega do  objeto deste Certame ,  revogar a presente Lici tação por 

interesse públ ico,  ou anula -la  por i legal idade,  em qualquer fase,  sempre em 

despacho fundamentado,  não cabendo aos Lici tantes  qualquer indenização 

devido ao ato real izado.  

15.5 -  A inabi l i tação do Lici tante  em qualquer  das  fases  do procedimento 

Lici tatório importa  preclusão do seu dire i to  de part icipar  das  fases  

subseqüentes .  

15.6 -  Não serão  consideradas  as  propostas  que deixarem de atender  qualquer  

das  disposições deste Edi tal .  

15.7 -  Não serão  admit idas ,  por qualquer motivo,  modificação ou  subst i tuição  

das  propostas  ou qualquer outro  documento.  

15.8 -  Os documentos ret i rados dos envelopes,  para o julgamento da 

habi l i tação,  serão rubricados pela Comissão Julgadora e pelos  representantes  



ou procuradores  das  empresas  Lici tantes .  O procedimento será repet ido 

quando da abertura das  propost as  f inanceiras .  

15.9 -  Uma vez  iniciada a abertura dos envelopes relat ivos à Documentação,  

não serão admit idos à Lici tação os  concorrentes  retardatários .  

15.10 -  A Adminis t ração Municipal  poderá usar  da faculdade previs ta no 

Art igo 48,  §  3º ,  da Lei  Federal  Nº 8.666/93 com suas al terações posteriores ,  

caso todos os  l i ci tantes  forem inabi l i tados ou todas as  propostas  

desclassi f icadas.  

15.11 -  Serão  desclassi f icadas as  Propos tas  manifestamente inexeqüíveis ,  bem 

como,  aquelas  que  apresentarem preços excessivos,  considerando-se  como 

parâmetro os  preços  prat icados atualmente pelo Município de Jacuiz inho/RS.   

15.12 -  O Foro da Comarca de Sal to do Jacuí /RS, é  o  competente para dir imir  

eventuais  l i t ígios  decorrentes  deste Edi tal .  

 

Maiores  informações a respei to  da pr esente Lici tação poderão ser  ob t idas  

pelo telefone (55)  3629 -1087 e  3629.1101 ou diretamente na  Prefei tura  

Municipal  de Jacuizinho,  s i tuada na Rua Eloí  Tat in da Si lva,  n º  407,  centro,  

na cidade de Jacuiz inho/RS.  

 

Jacuizinho/RS,  02 de fevereiro  de 2016.  

 

 

 

VOLMIR PEDRO CAPITANIO  

Prefei to  Municipal .  


