PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Fone: 0-- 34 3813-1015 - Fax: 0--34 3813-1130
E-mail: licitação@vazante.mg.gov.br

ADVERTÊNCIA
INOBSTANTE A PLENA VIABILIDADE DE AUTO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 7º 1 DA
LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, A PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE,
ATRAVÉS DE SUA PREGOEIRA, VÊM TRAZER AO CONHECIMENTO DE QUEM INTERESSAR
POSSA QUE NÃO HESITARÁ EM DECIDIR PENALIZAR OS PREGOANTES QUE DESCUMPRAM
O PACTUADO NESTE EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
COMO DE PRAXE, NO CASO DE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS LEGAIS, A PREFEITURA DE
VAZANTE SE PRONUNCIARÁ COM CLAREZA E PRECISÃO NO SENTIDO DE APLICAR MULTAS,
SUSPENDER e IMPEDIR EMPRESAS DE PARTICIPAREM DE CERTAMES LICITATÓRIOS.
DESSE MODO, TAMBÉM CUMPRE INFORMAR QUE A INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES
EDITALÍCIAS ACARRETARÁ NA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À ESPÉCIE A TODOS
QUE DE ALGUM MODO CONCORRAM PARA O DESCUMPRIMENTO DESSAS NORMAS
LEGAIS, SENDO-LHES IMPUTADA DIRETAMENTE A RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA,
CIVIL E CRIMINAL, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS COMINAÇÕES CABÍVEIS, NA
CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
SENDO ASSIM, SOLICITAMOS QUE OS PREGOANTES INTERESSADOS APRESENTEM SUAS
PROPOSTAS E LANCES DE FORMA CONSCIENTE, COM A CERTEZA DE QUE PODERÃO
ENTREGAR O OBJETO DA FORMA COMO FOI PEDIDO NO EDITAL E DENTRO DOS PRAZOS,
PREÇOS E PADRÕES DE QUALIDADE EXIGIDOS.
VALE LEMBRAR AINDA QUE OS PEDIDOS DE RECOMPOSIÇÃO OU REALINHAMENTO DE
PREÇOS SÃO EXCEÇÕES À REGRA, APLICÁVEIS EXCLUSIVAMENTE EM SITUAÇÕES
EXCEPCIONALÍSSIMAS, E SOMENTE SERÃO DEFERIDOS SE ESTIVEREM EM TOTAL
CONSONÂNCIA COM A LEI.
RATIFICAMOS, POIS, A CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA E INDISPENSÁVEL DE QUE AS
PROPOSTAS SEJAM EFETIVADAS DE FORMA SÉRIA, CONSCIENTE, FIRME, CONCRETA E
EXEQÜÍVEL, VISANDO EVITAR TRANSTORNOS DE MAIOR MONTA, TANTO PARA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO PARA OS PREGOANTES EM GERAL.
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JUSTIFICATIVA

Nos termos do § 2º do artigo 1º do Decreto Federal nº 5.504, de 05 de agosto de
2005, apresenta-se justificativa para não utilização do Pregão, na sua forma Eletrônica,
optando-se pela forma Presencial, como segue:
Considerando que o supramencionado Decreto estabelece a obrigatoriedade da
utilização da modalidade de licitação Pregão, nas licitações realizadas com a utilização
de recursos repassados voluntariamente pela União, neste caso o MS;
Considerando que o mesmo Decreto estabelece, também, a preferência pela
utilização da modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, não estabelecendo, contudo,
sua obrigatoriedade, frise-se, mas, tão somente, a obrigatoriedade da modalidade
Pregão;
Considerando, assim, que o Pregão Eletrônico demanda a necessidade da
utilização de uma plataforma de uso e acesso específica, via internet;
Considerando que a utilização dessa plataforma de uso e acesso específica
necessita de treinamento próprio, e, literalmente, direcionado, a depender da qual se
utilize, além da necessidade de uma rede lógica completa e eficiente, bem como
maquinário da mesma forma;
Considerando que esta Prefeitura não possui servidor capacitado para tal
utilização da plataforma, bem como acesso à respectiva plataforma;
Considerando, também, que a rede lógica desta Prefeitura, bem como seu
maquinário, não suporta a utilização desta forma de procedimento para Pregão, qual
seja a Eletrônica, por inconstante e inconsistente a conexão via internet utilizada, bem
como o desenvolvimento do maquinário, podendo vir a prejudicar, sobremaneira, o
procedimento;
Considerando que a utilização do Pregão Presencial, em lugar do Eletrônico,
consiste, também, na inviabilidade de se verificar, neste último, para um elevado
número de licitantes, antes da fase de lances, a adequação dos serviços propostos ao
que foi disposto no edital, conforme exige a Lei n° 10.520/02, em seu art. 4°, inc. VII.
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Considerando, no mais, que a opção pelo Pregão Presencial decorre da sua
prerrogativa de escolha que possui a Administração, já que, como dito anteriormente, a
Lei não obriga à utilização do Pregão Eletrônico, pois essa é uma alternativa do
contratante quando o objeto for comum o bastante para ser completamente definido e
encontrado no mercado, de forma simples e objetiva, inviabilizando uma verificação
prévia das propostas de grande número de empresas, no Pregão Eletrônico.
Considerando, ainda, que é sabido, e notório, que a realização do Pregão, na
sua forma Eletrônica, tem acarretado alguns sérios problemas para os órgãos públicos
de menor porte, a exemplo desta Prefeitura, especialmente no que tange ao
cumprimento contratual, por conta, em grande parte, da distância, essa permitida na
modalidade Eletrônica, e desinteresse posterior de licitantes, decorrente daquela,
quando da adjudicação, vindo a resultar em prejuízo, em diversos aspectos, como
econômico, material e temporal, para o órgão, o mesmo não ocorrendo quando do
Pregão na sua forma Presencial, que demanda, e demonstra, maior interesse por parte
dos participantes, justamente pela necessidade da presença física do licitante,
assegurando, geralmente, desta forma, a contratação;
Considerando, por fim, que o Pregão é a forma obrigatória de modalidade de
licitação a ser utilizado, previsto no Decreto nº 5.504/05, o que, efetivamente, aqui
ocorre, tendo sido, apenas, optado pela sua forma Presencial, o que, reitere-se,
indubitavelmente, é permitido pela mesma legislação pertinente, haja vista que o
Decreto predito apenas estabelece a preferência pela forma Eletrônica, e não sua
obrigatoriedade, e sendo que o Pregão Presencial, além de mais prático, fácil, simples,
direto e acessível, atinge o seu fim, e fim único de toda licitação, qual seja garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, permitindo a participação de
quaisquer interessados que atendam aos requisitos exigidos, e a selecionar a proposta
mais vantajosa para a Administração, mediante sessão pública, por meio de propostas
de preços escritas e lances verbais, além de ser eminentemente público e aberto, não
resultando, desta forma, em qualquer prejuízo para a Administração, eis porque se
justifica a inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica, optando-se, como
aqui se faz, pela utilização do Pregão Presencial.
Vazante-MG, 04 de Junho de 2019.

JACQUES SOARES GUIMARÃES
- Prefeito Municipal -
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2019

O Município de Vazante, estado de Minas Gerais, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, no qual
observará os preceitos da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, critério MENOR PREÇO POR
ITEM, no seguinte teor:
1) OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) Veículos passeio, zero quilômetro (primeiro
emplacamento em nome da Prefeitura Municipal de Vazante), com Recursos do Ministério da
Saúde, decorrente da Proposta nº 13199.188000/1180-07 e Contrapartida do Município,
destinados às Unidades Básicas de Saúde: UBS HORACIO MARTINS DA SILVA (Claro de
Minas); UBS NOVO HORIZONTE (Bairro Novo Horizonte); UBS PAULO MACHADO
AMORIM (Bairro Nova Esperança); UBS VANDERLEY GUIMARÃES (Bairro Vazante Sul).
2) UNIDADE REQUISITANTE: Fundo Municipal de Saúde
3) DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
Ficha
Órgão:
Unidade:
Sub-Unidade:
Funcional Programatica:
Elemento da Despesa:
Fonte de Recurso:

00281
02
02.60
02.60.01
10.301.1002.2043
4.4.90.52.00
1.02.00

Ficha
Órgão:
Unidade:
Sub-Unidade:
Funcional Programatica:
Elemento da Despesa:
Fonte de Recurso:

00372
02
02.60
02.60.02
10.301.1002.2058
4.4.90.52.00
1.53.00

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Equipamento e Material Permanente
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VI
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - OGU
Equipamento e Material Permanente
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde

4) DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA:
- PROTOCOLO: até as 9:00 do dia 19 de Junho de 2019.
- ABERTURA DE PROPOSTAS: às 9h10min do dia 19 de Junho de 2019, na Sala de
Licitações, da Prefeitura Municipal.
5) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02, Lei Complementar nº
123 de 14/12/06 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações
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O Edital completo poderá ser retirado no site: www.vazante.mg.gov.br,
tópico Editais e Licitações; solicitado pelo e-mail licitacao@vazante.mg.gov.br sem ônus ou
ainda adquirido na Prefeitura Municipal mediante o pagamento de R$15,00, correspondente ao
custo das cópias reprográficas.
Demais informações estão disponíveis aos interessados no Departamento
de Licitações, à Rua Osório Soares, 600, no horário das 08:00 h às 17:00h.
PUBLIQUE-SE.

Vazante, 04 de Junho de 2019.

Renata Cristina Caixeta
- Pregoeira – Portaria 002/2019 -
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2019

PREÂMBULO
O Município de Vazante, estado de Minas Gerais, torna público para conhecimento dos
interessados, que de acordo com a Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02, Lei Complementar nº 123
de 14/12/06 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, além das
condições previstas neste Edital e seus anexos, realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a Aquisição de Veículos
novos, zero quilômetro (primeiro emplacamento em nome da Prefeitura Municipal de Vazante),
para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
OS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA E OS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO DEVERÃO SER PROTOCOLADOS ATÉ AS 9 HORAS DO DIA 19 de
JUNHO DE 2019, NO PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
VAZANTE-MG, À RUA OSÓRIO SOARES, 600, 1º PISO, BAIRRO INDEPENDÊNCIA.
O credenciamento, o recebimento dos envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação acontecerão na Seção de Licitações da Prefeitura do Município de Vazante,
iniciando-se às 9h10min do dia 19/06/2019, e os atos serão conduzidos pela Pregoeira Renata
Cristina Caixeta, com o auxílio da Equipe de Apoio, constituída pelos seguintes servidores:
Mércia Vaz de Oliveira Machado, Franciele Alves Andrade, Tamara Tatiane Pereira, Daiane
Antonia dos Reis Fonseca e Lucimar Gonçalves Cruzeiro Souza, designados através da
Portaria n.º 002/2019 de 02 de janeiro de 2019.
1 - DO OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.1 - Constitui objeto desta licitação a Aquisição de 04 (quatro) Veículos passeio, zero
quilômetro (primeiro emplacamento em nome da Prefeitura Municipal de Vazante), com
Recursos do Ministério da Saúde, decorrente da Proposta nº 13199.188000/1180-07 e
Contrapartida do Município,
destinados às Unidades Básicas de Saúde: UBS HORACIO
MARTINS DA SILVA (Claro de Minas); UBS NOVO HORIZONTE (Bairro Novo Horizonte);
UBS PAULO MACHADO AMORIM (Bairro Nova Esperança); UBS VANDERLEY
GUIMARÃES (Bairro Vazante Sul), conforme especificações, quantitades e condições
estabelecidas no Termo de Referência - Anexo VII ao presente edital.
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1.2 - As despesas decorrentes com o fornecimento, objeto desta licitação, correrão no exercício
de 2019 à conta da seguinte Dotação Orçamentária constante do Orçamento fiscal vigente,
aprovado pela Lei nº 1.756 de 04 de dezembro de 2018:
Ficha
Órgão:
Unidade:
Sub-Unidade:
Funcional Programatica:
Elemento da Despesa:
Fonte de Recurso:

00281
02
02.60
02.60.01
10.301.1002.2043
4.4.90.52.00
1.02.00

Ficha
Órgão:
Unidade:
Sub-Unidade:
Funcional Programatica:
Elemento da Despesa:
Fonte de Recurso:

00372
02
02.60
02.60.02
10.301.1002.2058
4.4.90.52.00
1.53.00

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Equipamento e Material Permanente
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VI
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - OGU
Equipamento e Material Permanente
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde

(Ministério da Saúde - Proposta nº 13199.188000/1180-07)

2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 – Poderão participar do presente Pregão Presencial: pessoas jurídicas que satisfaçam as
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, e ainda, cujo Contrato Social esteja em vigor,
registrado no Órgão Competente, com o ramo de atividade compatível ao objeto deste edital.
2.2 - Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação:
2.2.1 - Empresas em estado de falência, concordata ou em processo de recuperação judicial, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.
Ressalva: É possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em
certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei Federal
n. 8.666/1993”. (TCU, Ac. 8.271/2011-2a Cam., DOU de 04.10.2011).
2.2.2 - Empresas que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar neste
Município ou que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. Será consultado
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) no site
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis a situação da empresa.
2.2.3 - Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da licitação, bem assim a
empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário, dirigente ou responsável técnico que
seja também servidor público vinculado;
2.2.4 - Empresas estrangeiras que não funcionam no país;
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2.2.5 - Empresas que possuírem sócio, diretor ou responsável técnico que tenha tido vínculo
empregatício com o Município há menos de 180 (cento e oitenta) dias, anteriores à data da
publicação deste edital;
2.2.6 – Empresas em Consórcios.
2.3 - A observância das vedações do item 2.2 e subitens, é de inteira responsabilidade da licitante
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
2.4 - Nenhum licitante poderá participar desta licitação com mais de uma Proposta.
2.5 - A participação na presente licitação implica para a empresa licitante a aceitação plena e
irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e de seus anexos, a
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
2.6 - No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome do licitante, a pessoa
por ele credenciada.
2.7 - Durante a sessão os telefones celulares dos licitantes deverão ser desligados ou mantidos no
modo silencioso.
2.8 – Será facultado aos licitantes o encaminhamento dos documentos e proposta via postal
ou qualquer outro meio que lhe seja conveniente, sendo lhes vedada apenas a participação
da fase de lances verbais e apresentação de recursos no ato da sessão, conforme
entendimento Jurisprudencial do TCU - Tribunal de Contas da União.
2.8.1 - As licitantes que enviarem os envelopes “Documentação de Habilitação” e
“Proposta de Preços”, sem representante credenciado, deverão encaminhar, em envelope
separado, a declaração do Anexo III e Declaração do Anexo V, assim terão sua proposta
escrita aceita.
2.9 - Qualquer informação incompleta ou inverídica constante nos documentos de
credenciamento apurada pela Pregoeira, mediante simples conferência ou diligência, implicará
no não credenciamento da respectiva licitante e envio dos documentos para o M.P.M.G
(Ministério Público de Minas Gerais), para apuração, se possível, de prática delituosa, conforme
art. 89 e seguintes da Lei nº 8.666/93.
3 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO:
3.1 - A Proposta Comercial e Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas, em
envelopes distintos, colados e indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte
externa, as seguintes informações:
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ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS)
PREGÃO PRESENCIAL 53/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
NOME DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ/MF nº
DATA DA ABERTURA:
ENVELOPE n.º 02 (DOCUMENTOS HABILITAÇÃO)
PREGÃO PRESENCIAL 53/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
NOME DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ/MF nº
DATA DA ABERTURA:
3.2. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou pela Pregoeira ou qualquer Membro da
Equipe de Apoio, à vista dos originais, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial e
permanecerão anexados ao processo;
3.3 - A licitante que pretender autenticação de documentos via Comissão do Pregão, o faça
até às 16:00h do dia anterior à data de abertura da licitação. Fica facultado à Pregoeira a
autenticação de documentos no dia da sessão.
3.4. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da
presente licitação.
4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
4.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 alterada pela
Lei Complementar nº 147/2014, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
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4.1.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido a Pregoeira. Entende-se por tempestivo o
requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos;
4.2 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.1.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
4.3 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para
asmicroempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações
emque as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a
melhoroferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.4 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
4.4.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que
será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
4.4.2 - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 4.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese do subitem 4.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
4.4.3 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
depequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.3, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
4.4.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após
verificação da documentação de habilitação.
4.4.5 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
4.4.6 - A condição Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014, necessária para participação neste certame deverá ser comprovada
mediante apresentação de Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver
nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006,
conforme modelo constante do Anexo V.
4.4.7 - Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº
147/2014, serão aplicados às cooperativas, nos termos do artigo 34 da Lei nº. 12.488/07.
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5 - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
5.1 - O edital completo encontra-se no site oficial da prefeitura www.vazante.mg.gov.br
5.2 - Todas as alterações, retificações ou esclarecimentos que porventura se fizerem necessários
serão publicados no Diário Oficial e/ou no site www.vazante.mg.gov.br, tópico Editais e
Licitações, sendo que o acompanhamento destas informações será de total responsabilidade das
licitantes.
5.3 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame, obrigamse a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.vazante.mg.gov.br, bem
como as publicações no Diário Oficial do Estado, visando ao conhecimento de possíveis
alterações e avisos.
5.4 - Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados por
qualquer pessoa até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. Os
esclarecimentos poderão ser feitos através do e-mail licitacao@vazante.mg.gov.br, ou através de
correspondência dirigida ao Setor de Licitações desta instituição, localizado na Rua Osório
Soares, 600, bairro Independência, ou, ainda, pelo fax (34) 3813-1130, no horário das 08:00h ás
17h, de 2ª a 6ª feira. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a todas as empresas
adquirentes do Edital.
5.5 - As respostas da Pregoeira às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail
e disponibilizadas no site www.vazante.mg.gov.br, ficando acessíveis a todos os interessados.
5.6 - No site citado serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que a
Pregoeira julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com
freqüência.
5.7 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do PREGÃO;
5.8 – A impugnação deverá ser formalizada por escrito, podendo ser enviada pelo Correio ou ser
protocolada no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de Vazante, situado no Primeiro
andar da Rua Osório Soares, 600, Bairro Independência - Vazante, Estado de Minas Gerais, CEP
38780-000, impreterivelmente no horário de atendimento, de 08:00 às 17:00 horas.
5.9 - Serão aceitos pedidos de esclarecimentos via e-mail. Impugnações e Recursos deverão ser
protocolados, conforme dispõe o art. 41, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93 e art. 4º, XVIII da Lei
10.520/02.
5.10 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
5.11 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à
data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não
suspenderá o curso do certame.
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5.12 - Caberá à Pregoeira, auxiliado pela Divisão responsável pela elaboração deste edital,
decidir sobre a petição interposta e será enviada ao impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, e divulgada no site deste Município para conhecimento de todos os interessados.
6 – DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO:
6.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à Pregoeira, diretamente, por
meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que
devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento
licitatório, no interesse da representada.
6.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação cópia autenticada
do documento oficial com foto (RG, CNH ou outro documento equivalente).
6.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 6.1 deverá ser apresentada
fora dos envelopes.
6.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado,
deverá apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de
sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de
sociedade civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos
inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País;
a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante
reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil,
em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de
procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação
pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgada pelos representantes legais da licitante, comprovando a
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os
demais atos inerentes ao certame.
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Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva
assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma
invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
6.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
6.5- A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação
do mesmo no certame. Neste caso, o portador dos envelopes poderá assistir apenas como
ouvinte, não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se
manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a
documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2),
o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la,
lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de
ampliar a disputa.
6.6 - O credenciamento da licitante ou de seu representante legal junto a Pregoeira implica a
presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial
e a responsabilidade legal pelos atos praticados.
6.7 - Não será admitido, em hipótese alguma, que uma mesma pessoa represente mais de uma
empresa licitante.
6.8 - No momento do credenciamento, o representante do licitante deve apresentar, fora do
envelope:
a) declaração, conforme modelo do Anexo III, de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02.
b) declaração, conforme modelo do Anexo V, de que cumpre os requisitos legais para
qualificação como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada,
nos termos do art. 3º da citada Lei, e de que não está sujeito a quaisquer dos impedimentos do §
4º deste artigo.
Obs.: O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente, sob pena de responsabilização nos termos da lei.
6.9 - O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EM HIPÓTESE
ALGUMA DISPONIBILIZARÁ XEROX PARA OS PARTICIPANTES.
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7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01):
7.1 – O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
I – Ser apresentada no formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de Vazante, Anexo I deste
edital, ou em formulário próprio contendo: marca, descrição detalhada, assinado por quem de
direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas,
constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), com dois dígitos após a virgula no valor
unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as
folhas ser rubricadas;
II – Declaração expressa de estarem incluídos no preço todos os impostos, taxas, fretes, seguros,
custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, garantia, bem
como quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens, nada mais
sendo lícito pleitear a esse título.
III – Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias
consecutivos, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa,
esse prazo será considerado como tal;
IV – Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato.
V - Dados bancários da licitante para depósito dos pagamentos em conta-corrente (banco,
agência, número da conta corrente);
VI - conter o nome, estado civil, profissão, número do CPF (MF) e do documento de Identidade
(RG), domicílio e cargo na empresa, da pessoa que ficará encarregada da assinatura do contrato
VII – A entrega deverá ser de acordo com a autorização de fornecimento, emitida pelo Setor de
Compras, onde deverá estar especificado o local de entrega. O bem deverá ser entregue no
máximo em 30 (trinta) dias, contados da data da retirada da NAF.
VIII - Na elaboração da proposta de preço deverão ser observados os preços de referência dos
itens, constantes do Termo de Referência - Anexo VII, extraído de pesquisa de preços de
mercado, não devendo os preços ofertados ultrapassarem tais valores, que são tidos como preços
máximos.
OBSERVAÇÃO: Os licitantes deverão incluir nas respectivas propostas Catálogo ilustrado,
original, próprio do fabricante em língua portuguesa, sem emendas ou rasuras, com
ilustrações, foto do veículo, com descrição detalhada do modelo, marca, características,
dimensões e peso do equipamento, especificação técnica, sem deixar dúvidas por ocasião da
análise técnica. Ressalte-se que o descumprimento ao presente item dará causa à
desclassificação da proposta da licitante.
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7.2 - Deve estar incluso no preço ofertado todos os gastos com o emplacamento do veículo,
seguro obrigatório, taxas, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete,
transferência do veículo e quaisquer outras despesas diretas e indiretas que incidam sobre o
fornecimento do objeto.
7.3 - O veículo deverá ser entregue ao Município de Vazante-MG, com as taxas de
emplacamento, licenciamento e Seguro Obrigatório – DPVAT pagos, com os Certificados de
Registro e Licenciamento do Veículo (CRV/CRLV) - (Preço C.I.F.).
7.4 - Emplacar o veículo na cidade de entrega sem qualquer ônus adicional para a
Administração.

7.5 - Declaração de que na Garantia inclui a realização das 02 (duas) primeiras revisões,
incluindo peças e serviços, cujas despesas serão de responsabilidade da CONTRATADA.
7.6 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
7.7 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.8 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório.
7.5 – A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
7.9 –Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço,
condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos
originais ofertados.
7.10 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica
em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita
observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital.
7.11 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas
propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item/lote do objeto
desta licitação.
8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02):
8.1. As licitantes deverão apresentar no envelope “2” - Documentos de Habilitação”, os
seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrada na Junta
Comercial competente; ou
b) Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado,
em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações,acompanhado de
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documentos de eleição de seus administradores, com a publicação no Diário Oficial da Ata de
Assembléia que aprovou o Estatuto; ou
c) Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou
d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira emfuncionamento
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
OBS: Não haverá necessidade da apresentação da documentação acima no envelope 02
HABILITAÇÃO, caso tenha sido apresentada no início do certame (credenciamento)
e) Declaração do proponente, observadas as penalidades cabíveis, da inexistência de fato
superveniente, da concordancia com os termos do edital e de que não emprega mão-de-obra
menor, conforme modelo de declaração constante no Anexo IV do Edital;
f) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da
licitante, caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no
máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes;
g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ).
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor;
i) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, em vigor;
j) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em vigor;
k) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativos ao domicílio ou sede da
proponente, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município,
em vigor;
l) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor
m) Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove que a empresa licitante já forneceu, de forma satisfatória, bens similares ao objeto
deste edital, observando-se que tal atestado não seja emitido pela própria empresa ou por
empresa do mesmo grupo empresarial. O atestado deverá conter as seguintes informações:
- Nome, CNPJ e endereço completo do emitente;
- Nome da empresa que forneceu os produtos e serviços/ prestou o serviço ao emitente;
- Data de emissão;
- Assinatura e identificação do signatário (nome e cargo ou função que exerce junto à
emitente.
n) Comprovar que possui concessionária ou revendedora autorizada do produto ofertado, com
assistência técnica própria com no máximo 180 km da sede do licitante, tendo em vista que
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distâncias maiores afrontariam o princípio da economicidade, em razão do deslocamento da
Contratante até a Contratada para manutenções periódicas e usufruto das garantias de fábrica.

Observação: Visando facilitar e agilizar os trabalhos da PREGOEIRA E DA EQUIPE
DE APOIO, pede-se encadernar os documentos, na mesma ordem seqüencial em que foram
citados neste edital, Item 8.1 (alíneas a – n). Esclarecemos que o descumprimento desta
observação não será causa de desclassificação da licitante.
8.2 - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da pregoeira pelo prazo de
30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele
período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.
9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
9.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes de todas as
licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Pregoeira,
que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá de cada licitante, os documentos abaixo
relacionados:
a) A Procuração do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais do
mesmo.
b) Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última
alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
c) Os envelopes de nº 01 – Proposta e nº 02 – Habilitação devidamente identificados e lacrados.
d) A Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação- Anexo III e
e) Declaração de Microempresa/Empresa de Pequeno Porte - Anexo V (no caso de empresa
enquadrada no sistema de microempresa ou empresa de pequeno porte)
9.2 - Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, a Pregoeira
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas
licitantes ao certame.
9.3 - Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a Pregoeira concluirá, se
ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das
licitantes tal como previsto na alínea “a”, do item 9.1 exame este iniciado antes da abertura da
sessão.
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9.4 - Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento
dos representantes das licitantes, a Pregoeira promoverá a abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas.
9.5 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
10.1 - Abertos os envelopes de Propostas de Preços, estas serão analisadas verificando o
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
10.2 - A Pregoeira classificará o autor da proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e
aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10%
(dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.
10.3 - Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na
cláusula anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de
03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas apresentadas.
10.4- Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ele
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente
inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei
Federal nº 8.666/93.
10.4.1 – Se a Pregoeira entender que o preço é inexeqüível, fixará prazo para que a licitante
demonstre a exeqüibilidade de seu preço por meio de planilha de custos ou outros documentos.
10.4.2 – Não havendo a comprovação da exeqüibilidade de seu preço a proposta será
desclassificada, sujeitando-se a licitante às sanções legais.
11. DOS LANCES VERBAIS
11.1 - Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço, e os demais, em ordem decrescente de valor.
11.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será
realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
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11.3 -Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante às penalidades
previstas em lei.
11.4 -A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
11.5 -Será concedido ao representante da empresa licitante, quando solicitado aa Pregoeira,
tempo para que se consulte a empresa representada acerca da viabilidade do lance verbal, ficando
a critério da Pregoeira a determinação da duração da consulta.
11.6 - Ocorrendo hipótese de igualdade entre propostas de menor valor, sem oferecimento de
lances verbais, a Pregoeira realizará sorteio para efetuar a classificação das propostas, na forma
estabelecida no § 2º do art. 45 da Lei nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006.
11.6.1 - O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocados pela Pregoeira, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
11.6.2 - Após a etapa de lances será assegurada às Micro Empresas e Empresas de Pequeno
Porte, como critério de desempate, a preferência de contratação de acordo com o estabelecido no
art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.6.2.1 - Entende-se por empate, situações em que as propostas apresentadas pelas ME ou
EPP sejam até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada nos termos do
item 11.6.1;
11.6.2.2 - Na hipótese de empate, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, será
procedido o seguinte:
a)A ME ou EPP mais bem classificada poderá caso queira, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado;
b) A ME ou EPP mais bem classificada será convocada, no prazo de 05 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, para apresentar a nova proposta após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate, aplicando-se a regra às
demais licitantes que se enquadrarem na hipótese do item 11.6.2.1;
c) Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior,
serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite
estabelecido no subitem 11.6.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem
no limite estabelecido no subitem 11.6.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.7 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.
11.8 - Será considerada vencedora, a licitante que ao final da disputa de lances, observadas as
disposições da Lei Complementar nº 123/2006, ofertar o menor preço.
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11.9 - Para efeito do disposto no subitem 11.6.2, somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por ME ou EPP.
12. DO JULGAMENTO
12.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, sendo que os preços
dos itens não poderão ser superiores ao constante do termo de referência.
12.2 - Os lances deverão ser ofertados, sendo aceitas propostas que reduzam o preço ofertado na
proposta escrita. No encerramento dos lances verbais a Pregoeira verificará se os valores
ofertados estão compatíveis com os estabelecidos nos preços de referência, negociando até a
aceitabilidade da proposta.
12.2.1 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
12.2.2 -Havendo uma só licitante, uma única proposta válida ou se nenhuma das licitantes
ofertar lance verbal, desde que a proposta atenda a todos os termos do edital, caberá à Pregoeira,
analisadas as limitações do mercado e outros aspectos pertinentes, decidir entre considerar
fracassado ou prosseguir com o certame.
12.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições
habilitatórias.
12.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
12.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias,
a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a
verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual apresentou proposta.
12.6 -O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
12.7 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira deverá negociar para que seja
obtido um melhor preço.
12.8 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de
Apoio, e pelas licitantes.
12.9 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao
Pregão, a Pregoeira devolverá, às licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os
envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los
até o encerramento da licitação.
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13 – RECURSOS E CONTRARRAZÕES:
13.1 – As manifestações de intenção de recurso serão interpostas no final da sessão pública de
realização do PREGÃO, com registro em ata da síntese das suas razões, devendo os interessados
juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias, sob pena de decadência do direito de recorrer;
13.2 – Havendo manifestação de intenção de recurso, os demais licitantes ficarão desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
13.3 - O recurso contra a decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo, exceto quando
manifestamente protelatório ou quando a Pregoeira puder decidir de plano.
13.4 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
13.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de
Licitações, na Rua Osório Soares, 600, em Vazante/MG, durante o horário normal de expediente;
13.5.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor;
13.6 - Os recursos e contrarrazões de recursos, deverão ser dirigidos a Pregoeira e registrados no
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Vazante, localizado na Rua Osório Soares, 600, em
Vazante/MG, de 2.ª a 6.ª feira, das 08:00 às 17:00h;
13.7 - O recurso somente terá eficácia se o Representante Legal da Recorrente tiver formalizado
sua intenção de recorrer na audiência de abertura deste Pregão.
14 – PAGAMENTO:
14.1 - O pagamento será realizado em até 15 (quinze) após a entrega e efetuado por Ordem
Bancária originária da instituição financeira onde os recursos financeiros do Município
estiverem depositados, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal eletrônica que deverá
ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Vazante/MG, CNPJ nº 18.278.069/0001-47,
devendo constar também o número da licitação e da Autorização de Fornecimento e/ou
Contrato, à contratada, em conta bancária por ela indicada no momento da emissão de sua
Autorização de Fornecimento.
14.2 - Nos casos em que a licitante vencedora, para sua conveniência, informar dados bancários
para pagamento em instituição financeira diversa da oficial referida no item anterior, autoriza o
Município a deduzir do seu crédito a tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível
(TED), Documento de Ordem de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou
qualquer outra congênere, para realização do efetivo pagamento.
14.3 - Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será
contado a partir da regularização do mesmo.
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14.4 – Somente será pago a fatura/Nota Fiscal que contiver o atestado de recebimento do
produto, emitido/assinado pelo Gestor do Contrato.
15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 - Os licitantes estarão sujeitos às penalidades administrativas consignadas na Lei nº
8.666/93.
15.2 - Em caso de atraso na entrega do objeto ou na hipótese de não-aceitação do mesmo, poderá
a Administração Municipal, a seu exclusivo critério, aplicar ao licitante vencedor multa de 0,5%
(zero vírgula cinco por cento) calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento, por dia
de atraso ocorrido, até o limite máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de
Fornecimento. Na hipótese de o atraso persistir por mais de 30 (trinta) dias, poderá a
Administração Municipal, a seu critério, considerar cancelada a Ordem de Fornecimento, sem
prejuízo da multa e de ressarcimento por eventuais perdas e danos verificados.
15.3 - Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores, a Pregoeira poderá
desqualificar o licitante ou desclassificar a proposta comercial, bem assim a Administração
anular a Ordem de Fornecimento, sem que isto gere direitos indenizatórios ou de reembolso,
caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete
a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção do licitante.
15.4 - A Pregoeira poderá reconsiderar a punição aplicada, ou fazer subir o recurso à autoridade
competente, devidamente informado, que decidirá pelo seu provimento ou não.
16- HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
16.1. HOMOLOGAÇÃO
16.1.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida ao Ordenador de despesas para
homologação.
16.2. CONTRATAÇÃO
16.2.1. Por resultar em obrigações futuras, a contratação decorrente desta licitação
seráformalizada mediante assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo
do presente ato convocatório.
16.2.1.1. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de
débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), e Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
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16.2.1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis comprovar a sua situação de
regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em
vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
16.2.1.3. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data
daconvocação, comparecer a Seção de Licitação para assinar o termo de contrato.
16.2.1.4. Quando a contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
não apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante
subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda ao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o artigo 4º inciso
XXIII da Lei 10.520/2002.
17 - DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS
Os preços são fixos e irreajustáveis.
18 – DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 - Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas do pregão que, após lidas e aprovadas, serão
assinadas pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes;
18.1.1 - Na ata de realização do Pregão deverá constar, sem prejuízo de outros, o registro
dos licitantes credenciados, das propostas escritas, último lance verbal apresentado, da análise da
documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.
18.1.2 - Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação;
18.2 - O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus
anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO submete a licitante à aceitação incondicional de seus termos, bem como
representa o conhecimento integral do objeto da licitação, não sendo aceita alegação de
desconhecimento de qualquer pormenor;
18.2.1 - No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos,
prevalecerão as disposições do primeiro.
18.3 – O Município reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse
público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo
para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO;
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18.4 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo.
18.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da audiência pública do PREGÃO.
18.6 - Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
18.7 - O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, por conveniência da Administração Municipal, respeitando-se os limites previstos
em Lei.
18.8 - Para efeitos deste edital, serão desclassificadas as propostas que:
a) apresentarem irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o seu entendimento;
b) não atenderem às disposições do edital ou consignarem vantagens ou condições nele não
previstas;
c) forem manifestamente inexeqüíveis.
18.9 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital, a empresa
licitante deve se subordinar ao foro da Comarca de Vazante/MG, com exclusão de qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja.
18.10 - O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal mediante o pagamento
correspondente ao custo das cópias reprográficas de R$15,00 (quinze reais), a ser recolhido aos
cofres públicos, através Documento de Arrecadação, ou solicitado pelo e-mail:
licitacao@vazante.mg.gov.br, sem ônus.
18.11 – O(s) veículo(s) deverão ser entregues de acordo com a discriminação constante do
contrato, não sendo admitida a troca de marca, unidade de medida ou qualquer outra
especificação diferentes da proposta apresentada.
18.12 - Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a
Prefeitura Municipal de Vazante comunicará os fatos ao Ministério Público, para as
providências devidas.
18.13 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público, a segurança da
contratação e os princípios constitucionais.
18.14 - As empresas interessadas no certame licitatório em epígrafe, deverão estar atentas
às informações que a Pregoeira poderá colocar no site www.vazante.mg.gov.br a qualquer
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momento, em virtude de esclarecimentos, erratas ou outras informações relevantes acerca
do processo licitatório em curso.
19 - FAZEM PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE EDITAL:
- Anexo I – Descrição do Objeto/Modelo da Proposta Comercial;
- Anexo II – Modelo de Credenciamento;
- Anexo III - Modelo de Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação;
- Anexo IV - Modelo de Declaração (inexistência de fato superveniente, concordância com os
termos do edital e não emprego de menores);
- Anexo V - Declaração de Microempresa / Empresa de Pequeno Porte;
- Anexo VI – Minuta de Contrato;
- Anexo VII - Termo de Referencia;
- Anexo VIII - Vedação do Consórcio

Vazante, 04 de Junho de 2019.

Renata Cristina Caixeta
- Pregoeira – Portaria 002/2019 -
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2019

ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO/MODELO PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) Veículos passeio, zero quilômetro (primeiro emplacamento
em nome da Prefeitura Municipal de Vazante), com Recursos do Ministério da Saúde, decorrente
da Proposta nº 13199.188000/1180-07 e Contrapartida do Município, destinados às Unidades
Básicas de Saúde: UBS HORACIO MARTINS DA SILVA (Claro de Minas); UBS NOVO
HORIZONTE (Bairro Novo Horizonte); UBS PAULO MACHADO AMORIM (Bairro Nova
Esperança); UBS VANDERLEY GUIMARÃES (Bairro Vazante Sul).

Razão Social da Empresa:...............................................................................................................
CNPJ:............................................................................................................................................
Endereço:...................................................................Bairro:..........................................................
Município:................................................Estado:............................ CEP:.....................................
Fone/Fax:........................................................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................................................
Item Quant. Unid.
01

04

Unid.

Descrição dos Veículos
Veículo de passeio, 0 km, cor branca
- Capacidade: 05 lugares
- Alarme antifurto
- Ar condicionado
- Banco traseiro rebatível
- Freios ABS e AIRBAG DUP
- Câmbio Manual
- Bicombustível
- 04 portas
- Computador de Bordo
- Direção elétrica progressiva
- Capacidade Porta Malas: mínimo de 300 litros
- Motorização: mínima de 101 cv
- Comprimento do Veículo: mínimo 3900
- Largura veículo (minimo 1.890)

Valor (R$)
Unit.
Total
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- Entre Eixos (mínimo 2.498)
- HCSS (sistma de partida a frio sem tanque auxiliar de
gasolina)
- Limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro
com intermitência, travas elétricas, Chave canivete com
tele comando para abertura das portas, vidros e portamalas, Vidros elétricos, Rádio AM/FM com entrada
USB. A 1ª nota fiscal em nome do Município e 2
revisões 10.000 e 20.000 km.
- primeiro emplacamento em nome da Prefeitura
Municipal de Vazante.

MARCA: ...............

MODELO ..................

OBS: Indicar o local da assistência técnica com endereço, telefones e o prazo de garantia do(s)
veículo(s). Obs: Sobre a assistência técnica deverá ser realizada até no máximo de 180 km do
Município de Vazante-MG.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ____________________
- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas
neste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo
qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.
- Declaramos, também, que os produtos cotados atendem plenamente todas as especificações
constantes do Anexo I e os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas,
tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, lucro e outros
custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
- Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título.
- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
- PRAZO DE ENTREGA no máximo em 30 (trinta) dias, contados da data da retirada da NAF.
- Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e
prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais
estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.
- Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta
empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
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Nº DA CONTA: ..................................AGENCIA:....... .............. BANCO: .........................

Local e data _________________________

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO
Nome / Nacionalidade / Estado Civil / Profissão / CPF
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2019

ANEXO II - PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(deverá vir fora do envelope, com cópia do documento de identidade)

PROCURAÇÃO
A (nome da empresa) _______________, CNPJ nº ________________, com sede à
______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG,
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para
junto ao Município de Vazante (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais,
estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na
modalidade de Pregão Presencial nº 53/2019 (ou de forma genérica para licitações em geral),
usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para
desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições,
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo
ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por
bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

Local, data e assinatura

__________________________________
NOME DA EMPRESA E ASSINATURA
RECONHECER FIRMA
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2019
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ANEXO III
(fora dos envelopes de habilitação e proposta Junto com o Credenciamento)

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Vazante-MG
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2019

A empresa _________________, estabelecida ______________________ cadastrada no CNPJ sob o
nº _____________________sito a ______________________ por intermédio do seu representante
ou procurador, DECLARA, sob as penas da Lei, para os devidos fins de direito, ao Município de
Vazante, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão e seus anexos, e que atende
plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declara que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de
17/07/2002.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual
falsidade.

....................................... , .............. de ........................... de 2019.

........................................................................................
Assinatura do Representante Legal da Licitante

OBSERVAÇÃO ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE À PREGOEIRA, PELO
REPRESENTANTE, NA ABERTURA DA SESSÃO, FORA DO ENVELOPE.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2019
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa ..............................................................., inscrita noCNPJ sob o nº ...............................,
sediada em ....................................., por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para
os fins do Pregão nº 53/2019, DECLARA, sob as penas da lei que:
- Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital;
- Que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-deobra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir
de 14 (catorze) anos. (conforme 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).
Local e data ................................, ...... de .................. de 2019.

.............................................................................................
Assinatura do Representante Legal da Licitante
Nome: ................................................................
Nº Cédula de Identidade: ..............................................
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2019
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO
A empresa .....................................................................................................,
sediada a Rua
........................................................................,
nº.................,
Bairro.......................................,
CEP............................................................., em.............................................. estado ..................,
inscrita no CNPJ sob nº ........................................................., neste ato representada pelo(a) Sr(a).
......................................................................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº
....................................................., inscrito(a) no CPF sob nº.....................................................,
DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como............... (MICRO EMPRESA/
EMPRESA DE PEQUENO PORTE) nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Vazante, ___________de _________________ de _________.

Razão Social: ....................................................................................
CNPJ.....................................................................................................
Nome Representante Legal ....................................................................
CPF ...........................................................................................................
 Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o
prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, para regularização, estando ciente
que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da
Lei nº 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO - FORA DO ENVELOPE)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2019

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO

Por este instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VAZANTE –MG inscrito no CNPJ/MF sob o
n.º 18.278069/0001-47, com sede administrativa à Rua Osório Soares, 600, Independência, Vazante
– MG., neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Dr. Jacques Soares Guimarães, CPF nº
288.605.946-34, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominado
CONTRATANTE, de outro lado a empresa ________________________,
estabelecida na ______________, _____, na cidade de ______, CEP: ______, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º __________/______, neste ato representada pelo seu _____________________, cadastrado
no CPF/MF n.º ______________, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente
CONTRATO, elaborado de acordo com a minuta examinada pela Assessoria Jurídica do Município,
atendendo ao disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em
conformidade com o constante do Processo de Licitação nº 111/2019, Pregão Presencial n.º 53/2019,
homologado em __/__/2019, que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993
e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 e Lei Complementar nº 123 de
14/12/06, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é Aquisição de 04 (quatro) Veículos passeio, zero quilômetro
(primeiro emplacamento em nome da Prefeitura Municipal de Vazante), com Recursos do
Ministério da Saúde, decorrente da Proposta nº 13199.188000/1180-07 e Contrapartida do
Município, destinados às Unidades Básicas de Saúde: UBS HORACIO MARTINS DA SILVA
(Claro de Minas); UBS NOVO HORIZONTE (Bairro Novo Horizonte); UBS PAULO
MACHADO AMORIM (Bairro Nova Esperança); UBS VANDERLEY GUIMARÃES (Bairro
Vazante Sul), conforme discriminado abaixo:
Item

Quant.

Unid.

01

04

Unid.

Descrição do(s) Veículo(s)
Veículo de passeio, 0 km, cor branca
- Capacidade: 05 lugares
- Alarme antifurto
- Ar condicionado
- Banco traseiro rebatível
- Freios ABS e AIRBAG DUP
- Câmbio Manual

Marca

Valor
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- Bicombustível
- 04 portas
- Computador de Bordo
- Direção elétrica progressiva
- Capacidade Porta Malas: mínimo de 300
litros
- Motorização: mínima de 101 cv
- Comprimento do Veículo: mínimo 3900
- Largura veículo (minimo 1.890)
- Entre Eixos (mínimo 2.498)
- HCSS (sistma de partida a frio sem tanque
auxiliar de gasolina)
- Limpador e lavador dos vidros dianteiro e
traseiro com intermitência, travas elétricas,
Chave canivete com tele comando para
abertura das portas, vidros e porta-malas,
Vidros elétricos, Rádio AM/FM com entrada
USB. A 1ª nota fiscal em nome do Município e
2 revisões 10.000 e 20.000 km.
- primeiro emplacamento em nome da
Prefeitura Municipal de Vazante.

MARCA: .............. MODELO ..................

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEI
A presente contratação vincula-se à Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02, Lei Complementar nº 123 de
14/12/06 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações e demais normas legais
que lhe sejam aplicáveis, aplicando-se nos casos omissos, o disposto na legislação civil vigente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO
3.1 - A execução do objeto deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelos
preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso
XII do artigo 55 do mesmo diploma legal, e será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, com atribuições específicas, formalmente designado pelo
Prefeito Municipal de Vazante denominado “Fiscal do Contrato”, em cumprimento ao disposto no
artigo 67 da Lei nº 8.666/93.
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3.2 - O CONTRATO
RESPONSÁVEIS:

ORIUNDO

DESTA

CONTRATAÇÃO

TERÃO

COMO

GESTOR DO CONTRATO:
1- GABRIEL AFRANIO ROSA DE FARIA BARRA, Secretario Municipal de Saúde, Portaria nº
182/2017, Telefone: 34-3813-1065, e-mail: saude@vazante.mg.gov.br
FISCAL DO CONTRATO:
Cleuber Cortes Teodoro, Diretor de Divisão de Transportes, Portaria nº 10/2019
3.2.1 - Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com
atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar
se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar
o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação,
bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração
dos respectivos termos aditivos, etc.
3.2.2 - Compete ao Fiscal do Contrato acima identificados exercer a verificação concreta do objeto,
devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência do fornecimento do objeto
respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o
relacionamento necessário com a Contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
do contrato, etc.
§ 1º - A fiscalização será exercida no interesse da contratante e não exclui nem reduz a
responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e,
na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e/ou
prepostos.
§ 2º - Qualquer exigência da Fiscalização inerentes ao objeto do contrato e termos do edital da
licitação deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
§ 3º - Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita execução do
objeto contratado, sendo reprovadas quaisquer atividades executadas em desacordo com as condições
pactuadas.
§ 4º – Verificada a conformidade do fornecimento, a Nota Fiscal deverá ser atestada pelo Fiscal do
Contrato e enviado ao setor financeiro da Contratante para pagamento.
§ 5º - Verificada a desconformidade, o Fiscal do Contrato não atestará o documento de cobrança,
devendo discriminar em relatório as irregularidades encontradas e providenciar a imediata
comunicação dos fatos ao representante da Contratante e à Contratada, ficando esta, com o
recebimento do relatório, cientificada da obrigação de sanar as irregularidades apontadas e de que
estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis.
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CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO
4.1 – O(s) veículo(s) objeto da presente licitação deverão ser entregues no Almoxarifado, localizado
na Secretaria Municipal de Obras, situada na Rua Castelo Branco, 240, Independência, em
Vazante/MG, contra recibo da CONTRATANTE, de acordo com o solicitado pela Secretaria
responsável, no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da NAF (Nota de Autorização de
Fornecimento), devendo este ser cumprido pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções
previstas neste Edital, no contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações. O veículo será solicitado
conforme a disponibilidade financeira do Município.
4.2 - O setor responsável pelo recebimento dos veículos, através do Almoxarifado, verificará as
especificações exigidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial nº. .../2019. Se a qualidade dos
produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital, estes serão devolvidos, no
todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.
4.3 – Nenhuma Nota Fiscal será paga pelo Contratante sem que tenha a assinatura do Gestor do
Contrato, atestando que o produto ou mercadoria foi entregue no local designado no item 4.1.
4.4 - O CONTRATANTE comunicará por escrito à CONTRATADA o nome e a identidade dos
elementos credenciados a assinar requisições e será responsável por todo e qualquer fornecimento
pelos mesmos solicitados, não se responsabilizando pela eventual ocorrência de atendimento sem
requisições ou solicitação em seu nome e por elementos não credenciados.
4.5 - A entrega dos veículos deverá ser realizada somente no setor designado no item 4.1, que adotará
os seguintes procedimentos:
a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do
contrato e da proposta respectiva, receberá os veículos para verificação de especificações,
quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando
irregularidade, fixará prazo de 05 (cinco) dias para correção pela CONTRATADA, ou aprovando,
receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;
b) definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e realização de testes de
funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do edital e da proposta
vencedora, será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e
recibo aposto na Nota Fiscal Eletrônica.
4.6 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o fiscal/gestor do Contrato
reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de
penalidades.

4.7 - A Prefeitura Municipal de Vazante se reserva o direito de não receber o(s) veículo(s), em
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato em
decorrência da sua inexecução parcial ou total, sem prejuízo das demais cominações legais
aplicáveis.
Parágrafo único: A CONTRATADA se obriga a não efetuar, em qualquer hipótese, fornecimento
de modo a contrariar a forma aqui estabelecida, pelo que, desde já, exime o CONTRATANTE de
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qualquer responsabilidade pela eventual ocorrência de atendimento sem requisição ou solicitação em
seu nome por elementos não credenciados.
CLAUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VALOR CONTRATO
5.1 - O pagamento será realizado em até 15 (quinze) após a entrega do veículo e efetuado por Ordem
Bancária originária da instituição financeira onde os recursos financeiros do Município
estiverem depositados, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal eletrônica que deverá ser
emitida em nome da Prefeitura Municipal de Vazante/MG, CNPJ nº 18.278.069/0001-47, devendo
constar também o número da licitação e da Autorização de Fornecimento e/ou Contrato, à
contratada, em conta bancária por ela indicada no momento da emissão de sua Autorização de
Fornecimento.
§ 1º O valor total do presente Contrato é de R$ __________ (________________), para
fornecimento do(s) veículo(s) relacionados na cláusula primeira.
§ 2º A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser enviada ao CONTRATANTE juntamente com as vias de
requisições assinadas no ato da entrega, durante o mês, recolhidas pela CONTRATADA, para efeito
de conferência. Referida nota e requisições deverão ser entregues no último dia do mês do
fornecimento, encaminhadas à Seção de Compras da Prefeitura, localizada na Rua Osório Soares,
600.
§ 3º O respectivo pagamento somente será efetuado após o efetivo cumprimento das obrigações
assumidas decorrentes da contratação e após envio da Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de
Negativa de Débito (CND/CPD-EN) do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).
§ 4º A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
§ 5º A entrega do(s) veículo(s) será feita em caráter provisório, para aferição de sua conformidade
com a especificação de edital.
5.2 - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA mediante depósito na
conta corrente nº........., Agência nº.........., Banco............, indicados pela CONTRATADA.
§ 1º - Nos casos em que a CONTRATADA, para sua conveniência, informar dados bancários para
pagamento em instituição financeira diversa daquela onde os recursos financeiros do Município
CONTRATANTE estiver depositados, fica autorizada a dedução em seu crédito do valor
correspondente à tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível (TED), Documento de
Ordem de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou qualquer outra congênere,
para realização do efetivo pagamento.
§ 2º - A entrega do veículo deverá ser efetuada de acordo com a solicitação da Secretaria
competente.
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CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
6.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão á conta de dotações orçamentárias constantes
do orçamento fiscal vigente, aprovado pela Lei nº 1.756 de 04 de dezembro de 2018:
Ficha
Órgão:
Unidade:
Sub-Unidade:
Funcional Programatica:
Elemento da Despesa:
Fonte de Recurso:

00281
02
02.60
02.60.01
10.301.1002.2043
4.4.90.52.00
1.02.00

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Equipamento e Material Permanente
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Ficha
00372
Órgão:
02
PODER EXECUTIVO
Unidade:
02.60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:
02.60.02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VI
Funcional Programatica: 10.301.1002.2058
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - OGU
Elemento da Despesa:
4.4.90.52.00
Equipamento e Material Permanente
Fonte de Recurso:
1.53.00
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde
(Ministério da Saúde - Proposta nº 13199.188000/1180-07)

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA OITAVA - DO ADITAMENTO
O CONTRATANTE poderá autorizar alterações no contrato que decorram ou não variações de seu
valor, modificações de quantidade e prazo, mediante termo aditivo, observado o disposto na Lei n.º
8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
A inexecução total ou parcial do objeto licitado poderá acarretar à licitante vencedora as seguintes
sanções:
 multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) calculada sobre o valor total da Ordem de
Fornecimento, por dia de atraso ocorrido, até o limite máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor
total da Ordem de Fornecimento.
 Na hipótese de o atraso persistir por mais de 30 (trinta) dias, poderá a Administração Municipal,
a seu critério, considerar cancelada a Ordem de Fornecimento, sem prejuízo da multa e de
ressarcimento por eventuais perdas e danos verificados.
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§ 1º Além das sanções acima, poderá ainda ser aplicada as penalidades de advertência e suspensão
temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal,
por até 02 anos.
§ 2º Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo período de até 05
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante o Município de Vazante, o licitante que:
I. Ensejar o retardamento da execução do objeto do certame;
II. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou entregar documentação falsa;
III. Não mantiver a proposta, lance ou oferta;
IV. Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a celebrar o contrato;
V. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
VI. Cometer fraude fiscal;
VII. Comportar-se de modo inidôneo.
§ 3º A penalidade de advertência e de impedimento de contratar com o Município ou Administração
Pública, poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
§ 4º As penalidades previstas nesta cláusula serão impostas após regular procedimento
administrativo, garantidos ampla defesa e contraditório.
§ 5º As penalidades previstas nesta cláusula serão obrigatoriamente registrada no cadastro de
fornecedores, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações
legais.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE
Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, mencionadas no art. 393 do Código Civil, a
CONTRATADAresponderá, com suporte no princípio da culpa objetiva, pela cobertura integral de
quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CONTRATANTEou causados a terceiros por ato ou
fato, comissivos ou omissivos, da CONTRATADAou de seus prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos art. 77 a 80 da
Lei nº 8.666/93.
Parágrafo único - Na ocorrência de rescisão, por conveniência administrativa, a
CONTRATADA será notificada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
12.1 - efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
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constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
12.2 - O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da
relação da rede de assistência técnica autorizada (em um raio de 180 Kms);
12.3 - indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato
12.4 - É dever da contratada os custos com emplacamento, transferência, seguro obrigatório,
(CRV/CRLV) taxas, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete e quaisquer outras
despesas diretas e indiretas que incidam sobre o fornecimento do objeto.
12.5 - Emplacar o veículo na cidade de entrega sem qualquer ônus adicional para a Administração.
12.6 - Realizar as 02 (duas) primeiras revisões dos veículos fornecidos, incluindo peças e serviços,
sem qualquer tipo de ônus para a CONTRATANTE.
12.7 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus
empregados, durante a execução do contrato/instrumento equivalente;
12.8 - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos que incidam, ou venham a incidir sobre
terceiros, durante a execução do contrato/instrumento equivalente;
12.9 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos
materiais ou pessoais causados por seus empregados, à contratante ou a terceiros, aplicando-se ao
presente contrato a Lei nº 8.078 de 11/09/90, em especial os art. 14 e 20;
12.10 - Manter a sua condição de habilitada, durante todo o período de execução do
contrato/instrumento equivalente, renovando periodicamente os documentos fiscais junto ao Sistema
de Cadastramento do Município de Vazante;
12.11 - Fornecer condições que possibilitem a entrega do veículo a partir da data de retirada do
contrato/instrumento equivalente;
12.12 - Cumprir fielmente o contrato/instrumento equivalente, zelar por sua boa execução, de modo
que a entrega do objeto seja realizada com esmero e perfeição e executar sob sua inteira
responsabilidade até o seu término, vedada sua transferência a terceiros, total e parcial;
12.13 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer
outras que forem devidas aos seus empregados, no desempenho do objeto ora licitado, ficando ainda,
a CONTRATANTE, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
12.14 - Prestar esclarecimentos à Administração Municipal sobre eventuais atos ou fatos noticiados
que a envolvam, independente de solicitação;
12.15 - Não será aceito o veículo que estiver em desacordo com as especificações constantes deste
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito
funcionamento e conclusão do objeto contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
13.1 - A Administração Municipal obrigar-se-á a efetuar o pagamento devido em dia, de acordo com
o estipulado na cláusula quinta.
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13.2 - proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente os termos da contratação;
13.3 - indicar o responsável para acompanhamento, controle e fiscalização do Contrato que entre
outras responsabilidades deverá fiscalizar, controlar e gerir do referido contrato, inclusive o atesto
das notas fiscais. Caberá à fiscalização do contrato registrar em relatório próprio todas as ocorrências
e deficiências constadas durante a sua vigência, encaminhando-as ao preposto da Contratada para
conhecimento e adoção das medidas necessárias, objetivando então a imediata correção das
irregularidades apontadas. Ademais, a existência e a atuação da fiscalização de contrato em nada
restringirá a responsabilidade, única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne a execução
do objeto contratado.
13.4 - prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos solicitados,
inerentes ao cumprimento do objeto desta licitação;
13.5 - Notificar a Contratada, fixando-lhes prazos para correção de irregularidades encontradas nos
Veículos ou para promover a sua substituição.
13.6 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária.
13.7 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO
O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de imprensa
oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
15.1 - Sobre a presente contratação não incidirá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
E À PROPOSTA DA CONTRATADA
16.1 - Este contrato fica vinculado aos termos do Edital do Pregão n.º 53/2019, e seus ANEXOS;
assim como a proposta de preços de fornecimento firmada pela CONTRATADA, naquilo em que
não conflitarem com este instrumento.
16.2 - Aplica-se a este contrato as normas de direito dos Códigos Civil, Comercial, Penal e da Lei
8.666, de 21/06/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
As partes CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Vazante-MG, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qualquer pendência atinente a este
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contrato.
E por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para um só efeito, depois de lido e achado conforme, na presença de 02 (duas)
testemunhas que também o subscrevem.
Vazante-MG, ..... de .............................. de 2019.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

GESTOR DO CONTRATO:

MUNICÍPIO DE VAZANTE
JACQUES SOARES GUIMARÃES
- Prefeito Municipal -

............................................
CNPJ/MF:
Representante Legal:
CPF:

GABRIEL AFRANIO ROSA DE FARIA BARRA
- Secretário Municipal de Saúde -

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL:

RENATO JOSE FERREIRA
OAB/MG: 64002

TESTEMUNHAS:

1) Nome:
CPF:

2) Nome:
CPF:
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2019

ANEXO VII – TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) Veículos passeio, zero quilômetro (primeiro
emplacamento em nome da Prefeitura Municipal de Vazante), com Recursos do Ministério da
Saúde, decorrente da Proposta nº 13199.188000/1180-07 e Contrapartida do Município,
destinados às Unidades Básicas de Saúde: UBS HORACIO MARTINS DA SILVA (Claro de
Minas); UBS NOVO HORIZONTE (Bairro Novo Horizonte); UBS PAULO MACHADO
AMORIM (Bairro Nova Esperança); UBS VANDERLEY GUIMARÃES (Bairro Vazante Sul).
2 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS/ESTIMATIVA DE CUSTO:
Item

01

Quant.

Unid.

Descrição

04

Unid.

Veículo de passeio, 0 km, cor branca
- Capacidade: 05 lugares
- Alarme antifurto
- Ar condicionado
- Banco traseiro rebatível
- Freios ABS e AIRBAG DUP
- Câmbio Manual
- Bicombustível
- 04 portas
- Computador de Bordo
- Direção elétrica progressiva
- Capacidade Porta Malas: mínimo de 300 litros
- Motorização: mínima de 101 cv
- Comprimento do Veículo: mínimo 3900
- Largura veículo (minimo 1.890)
- Entre Eixos (mínimo 2.498)
- HCSS (sistma de partida a frio sem tanque auxiliar de
gasolina)
- Limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com

Valor Medio
Estimado
Unitário
56.883,33
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intermitência, travas elétricas, Chave canivete com tele
comando para abertura das portas, vidros e porta-malas,
Vidros elétricos, Rádio AM/FM com entrada USB. A 1ª
nota fiscal em nome do Município e 2 revisões 10.000 e
20.000 km.
- primeiro emplacamento em nome da Prefeitura
Municipal de Vazante.

2.1 - A Garantia inclui a realização das 02 (duas) primeiras revisões (10.000 e 20.000 km),
incluindo peças e serviços, cujas despesas serão de responsabilidade da CONTRATADA.
2.2 - O veículo deverá possuir todos os equipamentos de série não especificados neste Termo de
Referência, mas que são exigidos pelo CONTRAN e conforme as normas do CONAMA
(Controle de Poluentes).
2.3 - O fabricante/montadora da marca, por meio de suas concessionárias e/ou representantes,
legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de
assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção,
preventiva ou corretiva, previstos no manual de manutenção.
3. JUSTIFICATIVA
Ampliação do Acesso por demanda reprimida. Visa a otimização dos serviços prestados à
população pela Prefeitura Municipal, considerando a necessidade de garantir mais acesso aos
serviços de sáude à população. Irá proporcionar melhores condições para que a equipe da
Atenção Básica possa desenvolver seu trabalho de maneira que a comunidade tenha mais
conforto quando for necessário ser transportado para receber tratamento adequado com a solução
dos problemas e de forma bem organizada as visitas domiciliares. Será um grande estimulo no
processo de fortalecimento das ações na estratégia de saúde da família, que apresenta 100% de
cobertura da Atenção Básica.
4 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
A natureza do objeto a ser adquirido enquadra-se na classificação de bens comuns, nos termos do
parágrafo único do art. 1° da Lei 10.520, de 2002.
5 – FORNECIMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.
5.1 – O veículo deverá ser novo, 0 km (zero quilometro) e deverá estar de acordo com aquele
adjudicado e especificado na Proposta de preço (Anexo I);
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5.2 – A licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas, sem qualquer ônus para
administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o veículo que vier a ser recusado sendo
que o ato de recebimento não importará sua aceitação;
5.3 – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do veículo e seus
equipamentos obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo
com apresentado na proposta;
5.4 – A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
Prefeitura, encarregada de acompanhar a entrega do veículo, prestando esclarecimentos
solicitados;
5.5 – A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do envio da requisição/pedido de compra;
5.6 – O item deverá ser entregue acompanhado da nota fiscal, ANEXADA À RESPECTIVA
REQUISIÇÃO, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho,
e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento do item, o valor unitário, valor
total e quantidade, além das demais exigências legais.
5.7 – Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
5.8 – Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos,
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
5.9 – O veículo deverá ser entregue no Município de Vazante/MG, conforme endereço
informado pelo requisitante, em dias úteis das 08h00min às 17h00min horário de expediente.
5.10 – É de total responsabilidade da licitante todas as despesas com a entrega do veículo no
local indicado, como taxas, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas administrativas
incidentes no preço apresentado na licitação.
6. VALOR A SER PAGO PELO OBJETO
6.1. Considerar-se-á para efeitos de adjudicação, a média atual de preço de mercado, ou seja, não
será adjudicado valor maior que o praticado no mercado e a pregoeira se reserva o direito de
negociar com a(s) empresa(s) participante(s) do certame até que o preço esteja dentro do preço
de mercado pesquisado anteriormente.
6.2 - As propostas que ultrapassem os valores máximos estimados no Anexo VII – Termo de
Referência serão desclassificadas.
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ANEXO VIII – VEDAÇÃO DO CONSORCIO

PREGÃO PRESENCIAL N° 53/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 111/2019
OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) Veículos passeio, zero quilômetro (primeiro emplacamento
em nome da Prefeitura Municipal de Vazante), com Recursos do Ministério da Saúde, decorrente
da Proposta nº 13199.188000/1180-07 e Contrapartida do Município, destinados às Unidades
Básicas de Saúde: UBS HORACIO MARTINS DA SILVA (Claro de Minas); UBS NOVO
HORIZONTE (Bairro Novo Horizonte); UBS PAULO MACHADO AMORIM (Bairro Nova
Esperança); UBS VANDERLEY GUIMARÃES (Bairro Vazante Sul).

Como se depreende do art. 33 da Lei nº 8.666/93 a participação de empresas reunidas em
consórcio poderá ser admitida ou não, e tal decisão cabe única e exclusivamente ao órgão
promotor da licitação, pois esse juízo de oportunidade e conveniência encontra-se em sua
margem de discricionariedade. A Doutrina e jurisprudência são unânimes em assentar que a
permissão de empresas participarem da licitação pública reunidas em consórcio recai na
discricionariedade da Administração. Dispõe os Acórdãos do Tribunal de Contas da União:
Acórdão nº 1.240/2008 – TCU – Plenário:
“A regra, no procedimento licitatório, é a participação de empresas
individualmente em disputa umas com as outras, permitindo-se a união de
esforços quando questões de alta complexidade e de relevante vulto
impeçam a participação isolada de empresas com condições de sozinhas,
atenderem todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, casos em
que a participação em consórcio ampliaria o leque de concorrentes.”
Acórdão nº 2831/2012 – TCU – Plenário:
“A jurisprudência deste Tribunal já se firmou no sentido de que a admissão
ou não de consórcio de empresas em licitações e contratações é
competência discricionária do administrador, devendo este exercê-la
sempre mediante justificativa fundamentada. Não obstante a participação
de consórcio seja recomendada sempre que o objeto seja considerado de
alta complexidade ou vulto, tal alternativa também não é obrigatória.
Devem ser consideradas as circunstâncias concretas que indiquem se o
objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de
possíveis licitantes. Somente nessa hipótese, fica o administrador obrigado
a autorizar a participação de consórcio de empresas no certame, com o
intuito precípuo de ampliar a competitividade e proporcionar a obtenção da
proposta mais vantajosa.”
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Ainda sobre o tema, o Prof. Marçal Justen Filho, assevera:
O ato convocatório admitirá ou não a participação de empresas em
consórcio. Trata-se de escolha discricionária da Administração Pública, o
que evidentemente não significa autorização para decisões arbitrárias ou
imotivadas.
E assim conclui:
Admitir ou negar a participação de consórcios é o resultado de um
processo de avaliação da realidade do mercado em face do objeto a ser
licitado e da ponderação dos riscos inerentes à atuação de uma pluralidade
de sujeitos associados para a execução do objeto.
O Processo em referência tem por objeto a Aquisição de Veículos novos, 0 km, objeto este que
se enquadra na típica definição de serviço comum, sem complexidade e de pequeno vulto, não se
justificando a formação de consórcio.
Vazante, 04 de Junho de 2019.

Divino Boaventura Araujo
Secretário Municipal de Administração
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COMPROVANTE DE ENTREGA DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2019
Razão Social: ___________________________________________________________
CNPJ n°: ________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________
Cidade: _______________________ Estado: _______ Telefax: _____________________
Pessoa para contato: ________________________________________________________
Obtivemos, através do acesso à página www.vazante.mg.gov.br, nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.
Local, ____________________, _________ de __________________ de 2019.
____________________________________
Assinatura
Senhor licitante,
Eventuais retificações ocorridas no edital serão disponibilizadas no endereço
www.vazante.mg.gov.br, tópico Editais e Licitações.
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações,
esclarecimentos ou impugnações disponibilizados acerca do processo licitatório.

Vazante-MG, 04 de Junho de 2019.

Renata Cristina Caixeta
- Pregoeira – Portaria 002/2019 -

