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E D I T A L D E P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O N. º 6 0 / 2 0 2 1
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 802/2021
Tipo de julgamento: menor preço por item
Modo de disputa: aberto
Julio de Castilhos, 30 de julho de 2021.
BERNARDO QUATRIN DALLA CORTE, Prefeito do Município de JÚLIO DE CASTILHOS,
Estado do RIO GRANDE DO SUL, conforme suas atribuições e em conformidade com a Lei nº
8.666/93, torna público, para conhecimento dos interessados, através do pregoeiro e a equipe de
apoio, designados pela Portaria nº 760/2015, realizará licitação para SERVIÇO DE SEGURO TOTAL
VEICULAR, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e do
Decreto Municipal nº 2.748/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93. A presente
licitação não será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 49, inciso II e
III, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

1- LOCAL, DATA E HORA
1.1

A

sessão

virtual

do

pregão

eletrônico

será

realizada

no

seguinte

endereço:

www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 16 de agosto de 2021 às 09h, podendo as propostas
e os documentos serem enviados até às 08h, sendo que todas as referências de tempo observam o
horário de Brasília.
2 – OBJETO
Constituem objeto desta licitação a Contratação De Empresa Para Prestação De
Serviço De Seguro Total Veicular para as Secretarias deste município conforme especificado no
Anexo I deste Edital.

BERNARDO QUATRIN DALLA CORTE
PREFEITO MUNICIPAL
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2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME
2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de
chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu
funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.
2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br.
2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico
utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:
2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora
da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizarse pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão;
2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma
eletrônica; e
2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do
sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste
Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.
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3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração
sujeitará o licitante às sanções legais:
3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as
exigências do edital, como condição de participação;
3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser
solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 24 horas

4. PROPOSTA
4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão,
estabelecida no preâmbulo desse edital.
4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, com a indicação completa do
produto ofertado, incluindo marca, modelo, referências e demais dados técnicos, bem como com a
indicação dos valores unitários e totais dos itens, englobando a tributação, os custos de entrega e
quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.
4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta,
razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da
empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até
que se encerre a etapa de lances.

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos,
observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
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b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
c) 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.
d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
e) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
f) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
g) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
h prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
i) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
j) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
k) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não
superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento;
l) Declaração firmado por representante legal da empresa, de que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da
Constituição Federal, conforme em anexo II, ou equivalente.
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m) Declaração de Idoneidade conforme anexo III
n) Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso:
1) declaração, firmada por contador ou técnico contábil com nº de CRC, de que se
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa e não está excluída das
vedações constantes no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei complementar n.º 123/2006 (nos termos do
modelo – anexo IV), e/ou;
2) certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante, (conforme Instrução
Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio DNRC). A referida certidão deverá ter sido expedida em no máximo 03 (três) meses anteriores à
data determinada para a entrega dos envelopes
m.1) Caso não apresente declaração de enquadramento conforme pede perderá o direito ao
benefício.

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização
de sua chave e senha.
6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de
acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema
eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante
da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2
deste Edital.
6.3.A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo
próprio do sistema eletrônico.
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6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão
disponíveis na internet.

7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
7.2. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais;
c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente
inexequíveis.
7.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no
edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o
instrumento convocatório.
7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.
7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração
da etapa competitiva, e as seguintes regras:
7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no
registro.
7.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
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7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado
primeiro.
7.6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 10,00, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.

8. MODO DE DISPUTA
8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, observando as regras constantes no item 7.
8.2. A etapa competitiva, 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.
8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando
se tratar de lances intermediários.
8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da
consecução do melhor preço, mediante justificativa.
8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio
de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
8.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e
www.juliodecastlhos.rs.gov.br.
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9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate,
preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata o
item 5.1.n) deste Edital;
9.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em
que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por
cento) à proposta de menor valor.
9.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no
prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço,
situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de
menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 9.1.2 deste
edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver
sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.
9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os critérios do
art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993.
9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.

10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO
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10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do
desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao
julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que
sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital.
10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da
Administração.
10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.
10.5. Encerrada a etapa de negociação, a licitante deverá encaminhar proposta ajustada ao
lance, no prazo máximo de 24 horas para o email pregao@juliodecastilhos.rs.gov.br.
10.5.1. Na proposta de preço final, reajustada conforme os lances, deverá constar obrigatoriamente, os
dados da empresa (endereço, telefone, email, conta corrente, data, validade da proposta) bem como os
dados do representante legal.

11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1, enviados nos termos do item 3.1,
serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios
eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.
11.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no
item 5.1.n) deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou
trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua
regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e
durante o transcurso do respectivo prazo.
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11.4. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências
para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
11.3. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado
vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

12. RECURSO
12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes
poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do
sistema, sob pena de decadência do direito de recurso.
12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias
consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão
a correr do término do prazo do recorrente.
12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão,
sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente.
12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
13.3. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo
devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
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14.1. Após a homologação, o adjudicatário o fornecedor será convocado de forma imediata para
assinatura do contrato ou a ata de registro de preços, se houver.
14.2 Para a assinatura do contrato ou ata de registro de preço, deverão ser comprovadas as
condições de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos
originais ou cópias autenticadas.
14.2.1. Se a licitação não houver contrato ou ata de registro de preço, possuir somente empenho, a
documentação deverá ser enviada via correio para que seja emitido os empenhos.
14.2.2. Se o contrato ou a ata de registro de preço for assinado e devolvido via correio, a
documentação comprobatória poderá ser encaminhada juntamente via correio.
14.3. As certidões e documentos referidos no item 5.1, que tenham sido expedidas em meio eletrônico,
serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos
pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.
14.4. A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação,
no prazo do item 14.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação.
14.5. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro licitante será
convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação,
assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados:
Órgão:

Unidade

03
06
02
07
09
05
08
04
09
0301

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEC. OBRAS,SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSITO
GABINETE E CULTURA
SEC AGRICULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC HABITAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC HABITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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Função:

Subfunção:

Projeto/Atividade:
Desdobramento:
Fonte de Recurso:

0601
0201
0701
0901
0508
0509
0801
0401
0901
4
20
12
10
122
361
301
302
207
246
292
339039690000
1
1056
20
4500
4501
1229

OBRAS/SERV PUBLICOS/TRANSITO/ÓRG.AUXIL
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
AGRICULTURA , TURISMO E MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administração do Sistema Educacional
Transporte Escolar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administração
Agricultura
Educação
Saúde
Administração Geral
Ensino Fundamental
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Manutenção e Conservação da Frota Munici
Manutenção da Frota da Secretaria de Edu
Manutenção do Tansporte Ecolar do Ensino
SEGUROS EM GERAL Recurso Livre - Administração Direta Mun
Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili
MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensin
CUSTEIO - Atenção Básica
CUSTEIO - Atenção de média e alta comple
Aporte Financeiro Fundo de Assistencia S

16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado a vista após o recebimento das apólices tendo contrato já assinado
e a empresa recebido os empenhos, mediante emissão de Nota Fiscal, análise e liberação do
município de Julio de Castilhos para instrução e liquidação. O pagamento será efetuado 10 dias após
liquidação da nota fiscal em depósito em conta bancária que deve ser acrescentada no proposta
comercial bem como nota fiscal para pagamento, sendo as custas desta transação se houver ficarão a
cargo da empresa credora. A nota fiscal deverá sempre ser emitida após a data do respectivo
empenho.
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16.2. O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal de Fatura, constando a
identificação do presente Processo Licitatório (Pregão Eletronico Nº 60/2021) e o número do respectivo
contrato se houver, e nota de empenho.
16.3. No pagamento serão retidos do valor da contratação, todas as retenções previdenciárias,
impostos e taxas permitidos por lei.

17. RECEBIMENTO DO OBJETO
17.3 A companhia de seguros terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da realização
da vistoria prévia do último veículo, para entregar as apólices. A cobertura securitária aos veículos
deverá vigorar a partir da data de homologação do presente processo

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão eletrônico ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: suspensão do direito de licitar por até 12 meses;
b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de habilitação para fins
de assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;
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f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
18.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada.
18.3 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.

19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
19.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações
poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br
19.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no seguinte
sítio eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1. É facultado ao Pregoeiro (a) oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da
licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.
20.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou
supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.
20.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste
Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93.
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20.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados
pelo (a) Pregoeiro (a) Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de Julio de
Castilhos, situado na Avenida Pinheiro Machado n.º 649, centro.
20.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a), que decidirá com base na legislação
em vigor.
20.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
20.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Julio de Castilhos, na data marcada, a
reunião realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente na mesma hora e local.
20.8. O Município de Julio de Castilhos se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação,
no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.
20.9. O recebimento do objeto será parcial para conferência do mesmo. Caso incoerência com o objeto
licitado será convocada a empresa a realizar a troca e entrega do objeto conforme edital.
20.10. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e telefone.
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20.10. Integram este Edital:
ANEXO I – TABELA DE ITENS;
ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO

Julio de Castilhos, 30 de julho de 2021.

BERNARDO QUATRIN DALLA CORTE
PREFEITO

.

Este edital foi devidamente examinado e
aprovado por esta Assessoria Jurídica.
Em _____-_____-________
____________________
Assessor(a) Jurídico(a)
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ANEXO I
DA TABELA DE ITENS DO OBJETO

Pregão Presencial nº 60/2021 – Processo Administrativo nº 802/2021

1. OBJETO
Constitui objeto desta licitação a Contratação de Empresa para prestação de serviços de seguro
total veicular, para manutenção das Secretarias do Governo.
2. DOS ITENS
O Processo Licitatório conta com 60 itens, distribuídos em 4 lotes (Veículos de Passeio;
Ambulância; Vans, Ônibus e Micro Ônibus; Veículos Pesados ) sendo que, o julgamento será pelo
menor preço do lote.
3. RELAÇÃO DE ITENS E VALORES DE REFERÊNCIA

1 - Veículos de Passeio

Lote Itens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Veículo – Placa - Ano/Modelo

Secretaria

AMAROK – IZQ2J47 - 2019
Palio - IRL7039 - 2010/2011
Chevrolet/ONIX - IZI3C63 - 2019/2019
Voyage/VW - IZT2C14 – 2019/2020
STRADA FIRE - IQW4870 - 2010/2011
CHEVROLET/ONIX - IYV 2553 - 2018/2019
GM/CLASSIC LIFE - IPQ5097 - 2009/2009
chev/classic - IVZ 0556 - 2014/2015
chev/ SPIN - IVZ 0487- 2014/2015
chev/SPIN - IVZ 0484 - 2014/2015
chev/SPIN - IZT3I79- 2019/2020
chev/SPIN - IZT 3I96- 2019/2020
chev/SPIN - IYC 1062 - 2017/2018
chev/ONIX - IYC 1028 - 2017/2018
chev/SPIN - JAF5F43 - 2020/2020
Onix - IYV2554 – 2018-2019

GABINETE
GABINETE
GABINETE
ADMINISTRAÇÃO
FAZENDA
FAZENDA
FAZENDA
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
ASSISTÊNCIA

Valor
Total Por
Referência Unit.
Lote
R$
(Referencia)
2.379,00
971,00
1.142,00
1.249,00
1.295,00
1.142,00
936,00
1.051,00
1.420,00
1.420,00
1.723,00
1.723,00
1.596,00
1.207,00
1.732,00
1.246,00

56.261,68
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3 - Vans, Onibus, Micro ônibus 2 - Ambulâncias

Rúbrica: .........................

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Prisma - IVU7636 – 2014-2015
Fiesta - IUT3302 – 2013-2014
CHEV/SPIN - IYF6270 - 2017/2018
CHEV/ONIX PLUS - IZT8J94 - 2019/2020
CHEV/MONTANA - IZT8J38
FIAT/FIORINO - IXS4636 - 2016/2017.
VM/KOMBI - IMR1345 - 2005/2006
FIAT Strada Working - IRL7041-2010/2011
VW Saveiro IPK0153-2008/2009
Fiat/Uno Mille IUG7225- 2013/2013
Ford/Ranger IPP3A42-2008/2009
Fiat/Toro JAP8A79-2021/2021
Renalt/Oroch - IZK3G58 - 2019/2020
Fiat/Strada, placa IQW4169, ano 210/2011,
VW/Gol - ISI8254, ano 2011/2012,
Fiat/Strada - IRS7275, ano 2011/2011,
GM/Celta - IMJ3262 - 2005/2005,
SPIN - IYC 1082 – 2017/2018
FORD/FIESTA – ITS 2345 – 2012/2013
Fiat/Strada Freedom 13CD - JAU6F13 - 2021/2022.
Fiat/Strada Freedom 13CD - JAU6G08 - 2021/2022.
Corsa – IVZ0F56 – 2014-2015
VW/Saveiro 1.6 - INY0686 – 2007/2008

ASSISTÊNCIA
ASSISTÊNCIA
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
OBRAS
OBRAS
OBRAS
OBRAS
OBRAS
SAÚDE
SAÚDE
OBRAS
OBRAS
SAÚDE
OBRAS

1.206,00
540,00
1.496,00
1.336,00
1.574,68
1.906,00
1.375,00
1.418,00
1.696,00
982,00
1.878,00
2.364,00
1.999,00
1.258,00
911,00
1.384,00
882,00
1.596,00
1.100,00
2.426,00
2.426,00
1.051,00
1.225,00

40

FIAT/ AMBULÂNCIA – IVF4B59 - 2013/2014

SAÚDE

3.953,00

41

BENZ/ AMBULÂNCIA –IRC 5127 - 2010/2010

SAÚDE

3.698,00

42

FIAT/ AMBULÂNCIA – IXR 1076 - 2016/2017

SAÚDE

4.310,00

43

Ambulancia - JAS 7D72 – 2021/2022

SAÚDE

4.310,00

44
45
46
47
48
49
50
51
52

I/M.BENZ VAN – IQM 3546 - 2009/2010
FIAT DUCATO VAN – IVF4161 - 2013/2014
I/M. BENZ VAN – IZT 6F73 - 2019/2019
RENAULT/MASTER – IYG8658 – 2017/2018
VOLARE/ W9 – IYB 8502 - 2017/2017
VOLARES/W9 – IXN 4406 - 2015/2016
VOLARE / TCA ON –IWR 6494 - 2015/2015
VW/INDUSCAR - IRM 1842 - 2010/2010.
I/MB ONIBUS - IVY9892 - 2014/2014

SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
EDUCAÇÃO
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

2.441,00
2.173,00
3.084,00
2.331,00
4.176,00
4.009,00
3.780,00
4.045,00
5.002,00

16.271,00

51.362,00
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4 - Máquinas
Pesadas

Rúbrica: .........................

53
54
55
56
57

VOLKS ONIBUS - IIT4964 - 1998/1999
VW/15.190EOD - IUR1342 - 2013/2013.
VW/INDUSCAR - IQL5143 - 2019/2019.
VW/15.190EOD - ISC0643 - 2011/2011.
VW/15.190EOD - IZE3G15 - 2019/2019.

EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

3.736,00
4.725,00
4.021,00
4.089,00
3.750,00

58

Retro – IYL 5645 - 2018/2018

AGRICULTURA

3.139,00

59

caminhão cargo - IZB3I15 2018/2019

AGRICULTURA

2.718,00

60

Escavadeira hidraulica – Hyundai R220LC9S - 2013

AGRICULTURA

2.379,00

8.236,00

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO (Referência): R$ 132.130,68
4. GARANTIAS DO SEGURO PARA TODOS OS LOTES:
4.1. Garantia a veículos terceiros (RCF)/Danos materiais e corporais a terceiros;
4.2. Garantia de Danos Materiais ao Veículo (DMV);
4.3. Garantia de Roubo/Furto e Incêndio do Veículo.
4.4. Garantia de indenização nos casos de:
• Colisão, abalroamento ou capotagem acidental;
• Queda acidental de precipícios ou pontes;
• Queda acidental sobre o veículo de qualquer agente que não faça parte integrante do mesmo ou
não esteja nele afixado, como também danos ao veículo conseqüentes de queda da carga transportada
pelo mesmo, desde que em decorrência de acidente de viação, não se entendendo como tal a simples
frenagem;
• Explosão acidental, raio e suas conseqüências;
• Acidente durante o transporte por qualquer meio apropriado;
• Atos danosos praticados por terceiros;
• Submersão parcial ou total do veículo em água doce proveniente de enchentes ou inundações,
inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo;
• Granizo, furacão e terremoto;
• Roubo/Furto total do veículo;
• Dano por tentativa ou em decorrência de Roubo ou Furto;
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• Incêndio.
5. COBERTURA DO SEGURO:
5.1. Prazo de cobertura: após assinado o contrato e conseqüente emissão de apólice, a validade será
de 12 meses;
5.2. Cobertura do risco de veículos (casco) a preço de mercado referenciado, com fator de ajuste de
100% (cento por cento) aplicado sobre a tabela de referência da FIPE (Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas);
5.3. Danos materiais a veículo de terceiro (RCF) no valor mínimo de R$ 50.000,00;
5.4. Danos corporais a terceiros no valor mínimo de R$ 50.000,00;
5.5. Acidentes pessoais por passageiro (APP – morte, APP – invalidez) no valor mínimo de R$
30.000,00; e APP – DMH (despesas médicas hospitalares) no valor mínimo de R$ 20.000,00;
5.6. As despesas com socorro e salvamento do veículo, quando necessárias, em conseqüência de um
dos riscos cobertos (assistência 24 horas);
5.7. Em caso de pane (avaria) nos veículos deverá haver cobertura total sem limite de quilometragem,
inclusive um veículo para conduzir os ocupantes do veículo avariado;
5.8. Representante da seguradora com escritório na região com distância não superior a 100 km do
município;
5.9. Seguro completo dos vidros, lanternas e faróis e espelhos internos e externos.
5.2 FRANQUIA:
5.2.1. Franquia Reduzida.
5.3. ENTREGA DAS APÓLICES:
5.3.1. A companhia de seguros terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da
realização da vistoria prévia do ultimo veículo, para entregar as apólices. A cobertura securitária aos
veículos deverá vigorar a partir da data de homologação do presente processo.
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ ENQUADRADO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.
A________(nome da licitante)______________________________, qualificada como microempresa (
ou empresa de pequeno porte) por seu representante legal (doc. Anexo), inscrita no CNJP sob
nº_________, com sede à __________________________________, declara para os devidos fins de
direito que está enquadrada como Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, nos termos
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Sendo expressão da verdade,
subscrevo-me.
Julio de Castilhos RS, ....... de ................. de xxxxx
_________________________________________
Assinatura e carimbo do contador
CRC nº
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ANEXO III
DECLARAÇÃO
Ref: Edital de Pregão Eletrônico nº 60/2021
................................................................, inscrito no CNPJ/MF nº ......................................, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº ............................................ e do CPF nº ............................................., DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz a partir dos 14 anos.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(local),........de.........................................de ..........

________________________
Assinatura representante legal
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Prefeitura de Municipal de Julio de Castilhos/RS
Pregão Eletrônico nº 60/2021
A

empresa

(Razão

Social

da

Licitante),

CNPJ

(número),

sediada

na

Rua

_________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante
Legal, (Nome/CI), declara, sob as penas da Lei, que:
a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;
c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por outro motivo
igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e altera- ções
posteriores.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente:

xxxxx, em xxx de xxxx de xxxxxx.

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]
[ Dados da Declarante: Razão Social e Carimbo do CNPJ ]
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS, Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, com sede administrativa na Av. Pinheiro Machado, nº 649, inscrito no CGC/MF
sob o n. º 88.227.756/0001-19, nesta cidade, representada pelo Prefeito Municipal, Sr.
xxxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxx, residente e
domiciliado à Avenida xx, n.º xxx, Centro, nesta cidade, CEP 98130-000, de ora em diante
simplesmente denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, e de outro lado a empresa
xxxxxxxxxxxxx, estabelecida à Rua xxxxxxx, N° xxxxxx, Bairro, cidade - RS, inscrita no CNPJ sob o
nº xxxxxxxxxx, representada pelo Senhor xxxxxxxxxx, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº
xxxxxxx, portador da CI nº xxxxxxxxxx, de ora em diante simplesmente denominada CONTRATADA,
ambos os contratantes devidamente autorizados pelo procedimento licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico n°xxx/2021, vinculado ao Processo Administrativo nº xxx/2021, conforme a Lei n°
8.666/93, assim como em conformidade com as condições do edital referido, e termos da proposta,
firmam o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA xxxxxxxxxx, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a Prestação De Serviço De Seguro
Total Veicular:.
Parágrafo Primeiro: GARANTIAS DO SEGURO
1. Garantia a veículos terceiros (RCF)/Danos materiais e corporais a terceiros;
2. Garantia de Danos Materiais ao Veículo (DMV);
3. Garantia de Roubo/Furto e Incêndio do Veículo.
4. Garantia de indenização nos casos de:
• Colisão, abalroamento ou capotagem acidental;
• Queda acidental de precipícios ou pontes;
• Queda acidental sobre o veículo de qualquer agente que não faça parte integrante do mesmo ou
não esteja nele afixado, como também danos ao veículo conseqüentes de queda da carga transportada
pelo mesmo, desde que em decorrência de acidente de viação, não se entendendo como tal a simples
frenagem;
• Explosão acidental, raio e suas conseqüências;
• Acidente durante o transporte por qualquer meio apropriado;
• Atos danosos praticados por terceiros;
• Submersão parcial ou total do veículo em água doce proveniente de enchentes ou inundações,
inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo;
• Granizo, furacão e terremoto;
• Roubo/Furto total do veículo;
• Dano por tentativa ou em decorrência de Roubo ou Furto;
• Incêndio.
Parágrafo Segundo: COBERTURA DO SEGURO
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1. Prazo de cobertura: após assinado o contrato e conseqüente emissão de apólice, a validade será de
12 meses;
2. Cobertura do risco de veículos (casco) a preço de mercado referenciado, com fator de ajuste de
100% (cento por cento) aplicado sobre a tabela de referência da FIPE (Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas);
3. Danos materiais a veículo de terceiro (RCF) no valor mínimo de R$ 50.000,00;
4. Danos corporais a terceiros no valor mínimo de R$ 50.000,00;
5. Acidentes pessoais por passageiro (APP – morte, APP – invalidez) no valor mínimo de R$
20.000,00; e APP – DMH (despesas médicas hospitalares) no valor mínimo de R$ 20.000,00;
6. As despesas com socorro e salvamento do veículo, quando necessárias, em conseqüência de um
dos riscos cobertos (assistência 24 horas);
7. Em caso de pane (avaria) nos veículos deverá haver cobertura total sem limite de quilometragem,
inclusive um veículo para conduzir os ocupantes do veículo avariado;
8. Representante da seguradora com escritório na região com distância não superior a 100 km do
município;
9. Seguro completo dos vidros e espelhos internos e externos.
Parágrafo Terceiro: FRANQUIA
1. Franquia Reduzida.
Parágrafo Quarto: ENTREGA DAS APÓLICES
1. A companhia de seguros terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da realização da
vistoria prévia do ultimo veículo, para entregar as apólices. A cobertura securitária aos veículos deverá
vigorar a partir da data de homologação do presente processo.
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente Contrato terá vigência pelo prazo de xx (xxxx) meses, no
período compreendido entra as datas xxxxxx e xxxxxx, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, até o prazo máximo de 60 (sessenta) meses.
DO PREÇO
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento de que trata
o presente contrato, a importância total de R$ xxxx (xxxxx).
DO PAGAMENTO
CLÁUSULA QUARTA: O pagamento será efetuado a vista pós o recebimento das apólices tendo
contrato já assinado e a empresa recebido os empenhos, mediante emissão de Nota Fiscal, análise e
liberação do CONTRATANTE para instrução e liquidação. O pagamento será efetuado 10 dias após
liquidação da nota fiscal em depósito em conta bancária que deve ser acrescentada na proposta
comercial bem como nota fiscal para pagamento, sendo as custas desta transação se houver ficarão
a cargo do CONTRATADO. A nota fiscal deverá sempre ser emitida após a data do respectivo
empenho. O CONTRATADO deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal de Fatura, constando
a identificação do presente Processo Licitatório (Pregão Presencial Nº xx/2021),o número do
respectivo contrato, contrato n°xx/2021, e nota de empenho. No pagamento serão retidos do valor da
contratação, todas as retenções previdenciárias, impostos e taxas permitidos por lei.
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DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato será fiscalizado pelo xxxxxx lotado na Secretaria de
xxxxxx.
DO RECURSO FINANCEIRO
CLÁUSULA SEXTA: As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
Órgão:

Unidade

Função:

Subfunção:

Projeto/Atividade:
Desdobramento:
Fonte de Recurso:

03
06
02
07
09
05
08
04
09
0301
0601
0201
0701
0901
0508
0509
0801
0401
0901
4
20
12
10
122
361
301
302
207
246
292
339039690000
1
1056
20
4500
4501
1229

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEC. OBRAS,SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSITO
GABINETE E CULTURA
SEC AGRICULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC HABITAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC HABITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
OBRAS/SERV PUBLICOS/TRANSITO/ÓRG.AUXIL
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
AGRICULTURA , TURISMO E MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administração do Sistema Educacional
Transporte Escolar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administração
Agricultura
Educação
Saúde
Administração Geral
Ensino Fundamental
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Manutenção e Conservação da Frota Munici
Manutenção da Frota da Secretaria de Edu
Manutenção do Tansporte Ecolar do Ensino
SEGUROS EM GERAL Recurso Livre - Administração Direta Mun
Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili
MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensin
CUSTEIO - Atenção Básica
CUSTEIO - Atenção de média e alta comple
Aporte Financeiro Fundo de Assistencia S

DO REAJUSTE E REEQUILÍBRO
CLÁUSULA SÉTIMA: O reajuste somente poderá ser efetivado após o período contratual mínimo de
12 meses, usando o IPCA atual ou outro conforme interesse do município.
Parágrafo Primeiro: Quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro, conforme art. 65 da lei 8666/93,
devidamente comprovado.
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DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
CLÁUSULA OITAVA: Dos direitos e obrigações.
Parágrafo Primeiro: Dos direitos: Constituem direitos de o CONTRATANTE receber o objeto deste
contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no
prazo convencionados.
Parágrafo Segundo: Das obrigações
I - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado; e
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato.
II - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar o material de acordo com as especificações, quantidade e prazos do edital e do presente
contrato.
b) manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais;
d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente
contrato;
DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
CLÁUSULA NONA: Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o licitante
vencedor à multa de mora de 1% ao mês de juros, sobre o valor do contrato ou da nota de empenho,
ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso;
Parágrafo Primeiro: A multa a que alude a cláusula nona não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo: Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão,
em relação ao objeto desta licitação a CONTRATANTE poderá, garantida a ampla defesa e o
contraditório, aplicar as seguintes sanções:
a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor do
último lance ofertado;
b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
c) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 2 (dois) dias, após o qual será
considerado inexecução contratual;
d) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01
(um ano);
e) multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02
(dois anos).
Parágrafo Terceiro: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. Se o
licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o retardamento da
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execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5(cinco) anos,
impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas no edital e
das demais cominações legais.
DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA: Será rescindido o presente contrato, sem qualquer direito à indenização para a
CONTRATADA, mas sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, quando ocorrer:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão do serviço nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início do serviço;
V - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e
no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 da Lei
nº 8.666/1993;
IX - a decretação de falência;
X - a dissolução da sociedade;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE no
caso de inexecução total ou parcial do contrato que venham a ensejar a sua rescisão, conforme art.
77, da Lei n° 8.666/93.
DA VINCULAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente contrato está vinculado ao edital Pregão xxxxx nº
xxx/2021, à proposta do vencedor e à Lei n° 8.666/93.
DAS OMISSÕES
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Este contrato rege-se pela Lei n° 8.666/93, inclusive em suas
omissões.
DA GARANTIA DO MATERIAL
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O objeto do presente contrato tem garantia de (tempo) quanto a
vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos
decorrentes disso.
DO RECEBIMENTO DO OBJETO
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O objeto do presente contrato será recebido:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material/serviço com a
especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material/serviço e consequente
aceitação.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As partes elegem o foro da Comarca de Júlio de Castilhos/RS para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas instrumentais, abaixo firmadas.
Júlio de Castilhos, xx de xxx de 20xx.
Bernardo Quatrin Dalla Corte
Prefeito Municipal
Contratante

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratado

Testemunhas:
1.

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA

CPF

2.

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA

CPF

PREFEITO
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