PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA/MG
CNPJ – 18.158.261/0001-08
Av. Antônio Davi Ramos 340 – Centro
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2020
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020
Tipo de Licitação: Menor Preço GLOBAL
Data de Abertura: 15 de Setembro de 2020.
Horário: 08h30min
Local: Departamento de Compras e Licitação – Sede da Prefeitura Municipal de
Douradoquara/MG – Avenida Antônio Davi Ramos N 340, Centro, Douradoquara/MG.
O Município de Douradoquara/MG, por intermédio de sua PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF n.º 18.158.642/0001-89, com sede na
Avenida Antônio Davi Ramos, n.º 340, centro, na cidade de Douradoquara/MG, neste ato por
seu Pregoeiro e Equipe de Pregão, nomeada pela Portaria nº 003/2020, juntamente com a C.P.L,
torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicados,
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço
GLOBAL, conforme descrito neste edital e seus anexos.
O procedimento licitatório que dele resultar se fará nos termos da Lei 10.520/02 e,
subsidiariamente, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações e demais normas pertinentes.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
O Pregão Presencial será realizado em sessão pública na data e horário indicado no preâmbulo,
no local informado, quando deverão ser apresentados, no início, O(S) DOCUMENTOS PARA
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (anexo III) E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIO e pela EQUIPE DE APOIO.
1- DO OBJETO
1.1- A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE 01(um) CAMINHÃO TRUCADO
COM CAÇAMBA BASCULANTE O (zero) KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICIPIO, conforme disposições e especificações constantes no Termo de Referência.
- O valor estimado, o descritivo do objeto e demais informações, encontram-se no Termo de
Referência.
2- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1- Poderão participar da presente licitação qualquer empresa do ramo objeto deste certame,
que satisfaça as exigências constantes deste Edital e seus anexos.
2.2- Não poderão participar da licitação as empresas que:
2.2.1 Encontram-se sob processo de falência, dissolução, fusão, cisão ou incorporação.
Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município.
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2.2.2 Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio;
2.2.3 Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores ou
dirigentes da Prefeitura, membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação,
bem como Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio.
2.2.4 Que possuam em seu quadro societário, parentes em linha reta ou colateral até 3º grau, dos
membros ou presidente da Comissão Permanente de Licitação, ou ainda do Pregoeiro e membros
da equipe de apoio.
2.3- A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante, que
pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
3- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
3.1.- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências do ato convocatório do
presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o
recebimento das propostas, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
3.2 - Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
3.3. 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.
3.4. A impugnação poderá ser encaminhada para o endereço constante no preambulo, ou por
meio eletrônico através do e-mail licitacaodouradoquara@gmail.com
3.5. Sendo intempestiva a comunicação do suposto vício, não suspenderá o curso do certame.
4 - DO ADIAMENTO
4.1 - Todos e quaisquer adiamentos ocorridos durante o procedimento serão consignados em ata,
designando-se nova data e horário para continuidade da sessão, os quais serão por meio de
publicação em Jornal Oficial de Minas Gerais e no Site do Município.
5- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1- A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.
5.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas
fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste
Edital.
5.3- Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: I - cópia
do documento de identidade ou qualquer outro que identifique o representante, autenticado.
5.4 - procuração, conforme anexo que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em
nome da licitante.
5.5- Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada de
documento comprobatório dos poderes do outorgante, tal como contrato social/alteração
contratual.
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5.6- Em caso de sócio administrador, a comprovação se dará por meio de cópia autenticada do
contrato social.
5.7- Em se tratando de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial e
deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei
Complementar nº. 123/2006.
5.8- Não será efetuado credenciamento sem a apresentação de todos os documentos
devidamente autenticados, quando solicitados.
5.9- A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não
impedirá a licitante de participar do certame licitatório, ficando, porém impedida de manifestarse durante as sessões, inclusive quanto à formulação de lances verbais e manifestação de
interesse na interposição de recursos.
5.10- Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma licitante.
5.11- Declarado encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos
proponentes.
6- DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6.1- No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes
das licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos
representantes credenciados, os seguintes documentos:
a.1.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme
anexo. A referida declaração deverá estar por fora dos envelopes.
a.2.Envelope contendo a proposta comercial (Envelope nº. 1)
a.3.Envelope contendo os documentos de habilitação (Envelope nº. 2)
6.2- Poderá o licitante participar do procedimento, enviando os envelopes através da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos ou por representante não credenciado, ficando obrigado a
apresentar os envelopes até a hora e data estabelecida no preâmbulo, e na forma do item 6.1
deste edital.
6.3- A participação na forma do item 6.2 impede a apresentação de lances por parte do licitante.
6.4- Os conjuntos de documentos relativos à proposta comercial e à habilitação deverão ser
entregues separadamente, em envelopes indevassáveis, identificados com o nome da licitante, o
número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos “Proposta Comercial”
e “Documentos de Habilitação”, na forma dos incisos I e II a seguir:
6.5 – Envelope contendo os documentos relativos à Proposta Comercial:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA/MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº
ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº. 01)
CNPJ RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
6.6 - Todos os documentos deverão estar em nome da matriz ou em nome da filial, exceto aqueles
que comprovadamente só possam ser emitidos em nome da matriz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA/MG
CNPJ – 18.158.261/0001-08
Av. Antônio Davi Ramos 340 – Centro
6.7 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
6.8- As certidões extraídas via internet ficarão sujeitas a diligências a serem efetuadas a critério
do Pregoeiro.
6.9- Os documentos poderão ser apresentados em cópias, desde que autenticadas em cartório ou
por um dos membros da Comissão Permanente de Licitação, quando cotejada com o documento
original, ou publicados em órgão da imprensa oficial, quando for o caso de empresa estrangeira.
6.10- Nenhum documento será autenticado durante a sessão.
6.11- Os documentos exigidos para habilitação, deste Edital, não poderão, em hipótese alguma,
serem substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda,
serem remetidos posteriormente ao prazo fixado para a abertura do certame.
6.12- Não serão aceitos documentos com rasuras ou emendas, que a critério do Pregoeiro e
Equipe de Apoio, comprometam a sua autenticidade.
6.13- Os documentos que não contiverem prazo de validade reputar-se-ão válidos somente
aqueles com 60 (sessenta) dias após a data de emissão.
7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. A proposta de preços deverá ser elaborada em papel timbrado ou com carimbo identificador
da empresa, com os seguintes requisitos:
7.1.1 Apresentada em língua portuguesa, sem entrelinha ou rasura, datada, em números
arábicos, contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital, devendo conter razão
social, CNPJ, endereço, número de telefone, número de fax, e-mail da empresa licitante e dados
bancários, contendo suas páginas numeradas em ordem crescente.
7.1.2 Conter a descrição completa do objeto, conforme especificações deste instrumento
convocatório, juntamente com o fabricante e modelo do veículo proposto.
7.1.3 Conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente
qualificado.
7.1.4 Conter o preço unitário e total.
7.1.5 Nos preços apresentados deverão estar inclusos todos os impostos, taxas, seguros,
transportes e demais despesas inerentes ao fornecimento do objeto.
7.1.6 Juntamente com a proposta, a proponente poderá apresentar catálogo/folder que contenha a
descrição completa do objeto proposto, para melhor avaliação e confirmação das informações
constantes na proposta por parte do Pregoeiro e Equipe de Apoio.
7.1.7 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente, com duas casas decimais após a
vírgula.
7.1.8 Conter o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da datalimite prevista para entrega das propostas, conforme artigo 6º da Lei nº 10.520/2002.
7.1.9 A proposta que omitir o prazo de validade será considerado que foi ofertado o prazo de 60
(sessenta) dias corridos a partir da sua apresentação.
7.1.10 Conter prazo para a entrega do objeto, que não pode ultrapassar o determinado neste
instrumento convocatório.
7.1.11 Na proposta apresentada estará inclusa, todos os impostos, taxas, seguros, encargos
sociais e trabalhistas, custos diretos e indiretos, mão de obra, materiais (se for o caso), despesas
com transporte, hospedagem, bem como quaisquer outras necessárias ou que possam incidir
sobre a realização do objeto.
7.2- Não será aceita proposta enviada por fax, e-mail ou em envelope aberto, além de
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proposta que não se enquadre nos itens solicitados neste ato convocatório.
7.3- A apresentação de proposta ao referido processo implica na concordância com as normas
estabelecidas no mesmo.
8- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1 - A documentação relativa à habilitação consiste em:
8.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual.
8.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações se houver ou a última
consolidada, devidamente registrada, em se tratando de sociedade por ações, acompanhado da
documentação de eleição de seus administradores.
8.1.1.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
ou entidade competente.
8.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
8.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação.
8.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Federal e as Contribuições Sociais (INSS), nos
termos da Portaria MF nº 358/2014, alterada pela Portaria MF nº 443/2014;
8.2.3 Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade;
8.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, referente à sede da licitante;
8.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – CNDT- ,
mediante apresentação de certidão expedida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho
– TST;
8.2.6 – Para fins de comprovação de regularidade será admitida a apresentação de certidão
negativa e positiva com efeito de negativa, nos termos da legislação tributária.
8.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
8.3.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a data fixada do
documento.
8.3.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de
03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
8.3.3 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item
mediante a apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado,
conforme o caso.
d) Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:
- Publicados em Diário Oficial, ou;
- Publicados em Jornal, ou;
- Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
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proponente, ou;
- Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento.
8.3.4 Os documentos relativos ao subitem b deverão ser apresentados contendo assinatura do
representante legal da empresa proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão
de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua
publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registrado no Conselho
Regional de Contabilidade – CRC - é indispensável.
8.3.5 No caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresa
de Pequeno Porte - Simples Nacional, o balanço patrimonial poderá ser substituído pela
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do Último Exercício.
8.3.6- Outras Comprovações Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos, conforme documento anexo.
8.3.7- Declaração de superveniência ou fato impeditivo, conforme documento anexo.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1- Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de
valor mais baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela, em
cada item, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até
a proclamação do vencedor.
9.2- Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
9.3- No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentar novos lances verbais e sucessivos,
em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até
proclamação do vencedor.
9.4- A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de
classificação.
9.5- Na fase de lances, o Pregoeiro poderá estipular lances mínimos para o melhor andamento
da sessão.
9.6- É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
9.7- Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não
prevista neste edital.
9.8- Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente
às penalidades previstas neste Edital.
9.9- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
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9.10- Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
MENOR PREÇO GLOBAL e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro
negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido o menor preço.
9.11- O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
9.12- Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de
empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, serão observados o
seguinte:
9.13- Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pela
microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a
proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver amparada pela Lei
Complementar nº. 123/2006.
9.14 -A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a oportunidade
de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a notificação
por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão.
9.15- Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
alínea anterior, serão convocadas as ME’s ou EPP’s remanescentes, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito.
9.16-No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
9.17 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
9.18 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo,
comparando-o com os valores consignados em planilha de custos, decidindo, motivadamente, a
respeito.
9.19- A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preço propostos e aceitáveis.
- Será declarado vencedor a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações
deste edital, com o preço de mercado e que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL.
9.20 - Será desclassificada a proposta:
A - Que não atender totalmente qualquer um dos quesitos constantes neste Edital.
B - Que atender, parcialmente ou com restrições, as exigências previstas neste Edital.
C - Apresentadas fora do prazo ou em local diverso do fixado no presente Edital.
D - Que apresente valor acima do orçado pela Administração.
E - Que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do
disposto no § 3º do artigo 44 e inciso II do artigo 48, da Lei Federal nº. 8.666/93.
F - Apresente preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução sobre
a de menor valor.
G - Contenham em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidades ou defeitos
de linguagem ou outros que impossibilitem o julgamento.
H - No julgamento das propostas, ocorrendo divergências ou inversão de numeração dos itens, o
Pregoeiro poderá fazer as devidas correções que julgar necessária para aproveitamento da
proposta, bem como poderá relevar erros ou omissões formais que não afetem a compreensão dos
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termos da proposta.
I- Até a assinatura do contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada se a
Prefeitura Municipal de Douradoquara/MG tiver conhecimento de fato desabonador à sua
habilitação, conhecido após o julgamento.
10- DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
10.1 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 –
“Habilitação” do licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar.
10.2 - As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação,
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem
alguma restrição.
10.3 - Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado para as ME e
EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
10.4 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
- Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos dois dias úteis inicialmente
concedidos.
10.5 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
10.6 - O detentor da melhor proposta que desatender às exigências de habilitação previstas neste
Edital será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação
do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente,
se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar com o proponente, para que
seja obtido o melhor preço.
10.7- Na sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de
outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na
ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos
interpostos.
10.8- A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer
informação, acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro.
10.9- Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para
continuação, intimando, posteriormente, a nova data aos licitantes por meio de publicação em
Jornal Oficial de Minas Gerais e no Site do Município.
10.10- É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da sessão pública.
11- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1- Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem imediata
e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena de decadência do direito por parte
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da licitante.
11.2- Constará, na ata da sessão, a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o
registro de que todas as demais licitantes ficam intimadas para manifestar-se sobre as razões do
recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente,
proporcionando, a todos, vista imediata do processo no Departamento.
11.3- Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão pública,
terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
11.4- As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três)
dias corridos para apresentarem as contrarrazões, prazo este que começará a correr do término
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no Departamento.
11.5- A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de
admissibilidade dos recursos.
11.6- As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro,
no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. Sendo também o encaminhamento por
meio eletrônico, através do e-mail (colocar e-mail) ou mediante fax (colocar tel. Fax).
11.7– As manifestações encaminhadas e-mail deverão ter seu original encaminhados no prazo
de 05 (cinco) dias sob pena do recurso não ser admitido.
11.8 - O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias úteis.
11.9- A falta de apresentação de razões, mencionadas no item 11.1, importará a decadência do
direito de recurso, culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora.
11.10- O acolhimento do recurso importará apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.11- A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento,
mediante publicação por meio Oficial.
11.12- Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas.
12- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
12.1- A ausência de manifestação de recorrer durante a sessão, ou a decadência do prazo do
prazo para a interposição do recurso, ou julgados os que caso tenham sido postulados, e
constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
12.2- Adjudicado o objeto da licitação, a licitação será homologada pela autoridade competente
e o vencedor será convocado para a assinatura do contrato.
12.3- Até a assinatura do contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada
se a Prefeitura Municipal tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido
após o julgamento.
12.4 - Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item
anterior, a Prefeitura Municipal poderá convocar a licitante remanescente, observada a ordem de
classificação de acordo com a Lei Federal nº. 10.520/2002.
13- DA CONTRATAÇÃO.
13.1- O licitante vencedor será convocado pela Administração Municipal para assinatura do
contrato, conforme minuta em anexo, no prazo de 05 (cinco) dias após o recebimento da data
notificação.
13.2- É assegurada a prorrogação do prazo de que trata o item anterior, por igual período, desde
que solicitado pela parte durante seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela
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Administração.
13.3- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o documento
equivalente implicará em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do objeto adjudicado.
13.4- Não atendendo ao chamamento para a assinatura do contrato ou documento equivalente, a
proponente perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedora da licitação,
sendo adjudicado ao proponente a seguir classificada, nos termos da proposta vencedora,
inclusive quanto aos preços e prazos.
14- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1- Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução do objeto contratado.
14.2- Executar o objeto desta licitação conforme regras estabelecidas
14.3- Executar o objeto através de pessoas idôneas e devidamente capacitadas,
responsabilizando-se por negligência, imprudência e imperícia por parte de seus empregados.
14.4- Responder pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrente de
sua culpa ou dolo, durante a execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.
14.5- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria,
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante.
14.6- Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo
comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do
contrato.
14.7- A contratada, além das responsabilidades atinentes, responderá pela qualidade, correção
nos termos da legislação pertinente.
14.8- Permitir livre acesso dos servidores dos órgãos concedentes aos seus documentos e
registros contábeis, bem como dos órgãos de controle interno e externo.
14.9- Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, a execução deste contrato,
bem como não se associar com outrem ou realizar fusão, cisão ou incorporação.
14.10- Reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela Comissão ou servidor designado, o objeto em que se verificar vícios, defeitos.
14.11- Dar ciência a Administração Municipal, imediatamente por escrito, sobre qualquer
anormalidade que verificar na execução do objeto.
14.12- Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Administração Municipal, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente.
14.13- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes na concepção do objeto.
14.14- Cumprir rigorosamente as normas técnicas e regulamentos pertinentes.
14.15- Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
artigo 77 da Lei 8.666/93.
14.16- Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de possível chamamento do
Município de Douradoquara/MG, em juízo, como litisconsorte, em ação trabalhista ou de
reparação civil em decorrência da execução do objeto da licitação.
14.17 - Promover
a
entregado
objeto contratado no
local estipulado,
responsabilizando-se pela qualidade.
14.18- Substituir, de imediato, às suas expensas, os objetos do contrato que não se adequar às
especificações constantes deste contrato.
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14.19- Apresentar no ato da entrega do caminhão termo de garantia, que deverá estar redigido no
idioma nacional e de acordo com a legislação consumerista vigente.
14.20 - O caminhão deverá ser entregue devidamente montado, já totalmente pronto para
o funcionamento.
14.21- Fornecer todas as informações técnicas em português, necessárias e suficientes para
operação correta e segura do equipamento no ato da entrega.
15- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1- Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na
execução do objeto.
15.2- Efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma convencionada, dentro do prazo
previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias.
15.3- Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos
termos deste contrato.
15.4- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do contrato.
15.5- Fornecer todas as informações necessárias relacionadas com o objeto deste Edital.
15.6- Receber definitivamente o objeto.

16- DO REAJUSTE
16.1- A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas quantidades do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor da contratação.
16.2- A contratante se reserva o direito de realizar apenas parte do objeto licitado, ou rejeitar
todos, desde que haja conveniência para a Administração.
17- DO RECEBIMENTO, PRAZO DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO.
17.1- O objeto deverá ser entregue no prazo máximo 45 (Quarenta e cinco) dias, em
entrega, no Pátio da Prefeitura Municipal de Douradoquara/MG, localizado a Av. Antônio Davi
Ramos, 340, Centro, nesta Cidade.
17.2- O objeto deverá conter as características mínimas e essenciais descritas neste Edital.
Executado o contrato, o objeto será recebido na forma prevista no artigo 73 inciso II
da Lei nº. 8.666/93.
17.3- O recebimento provisório do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a
ele relativa, nem a ética profissional, pela sua perfeita execução e dar-se à, se satisfeitas as
seguintes condições:
17.3.1 No prazo e horário de entrega prevista neste Edital.
17.3.2 De acordo com as especificações.
18- O recebimento definitivo dar-se-á após a:
18.1- Verificação física para constatar a integridade dos mesmos.
18.2- Verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes deste Edital.
18.3- Satisfeitas as exigências de entrega, lavrar-se-á o Termo de Recebimento Definitivo, que
poderá ser substituído pela atestação no verso da Nota Fiscal.
18.4- Caso insatisfatórias as condições de recebimento, será lavrado Termo de Recusa, no qual se
consignarão as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser substituído no prazo de 05
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(cinco) dias, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.
18.5- Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará à contratada incorrendo em
atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital.
18.6 - Constatado algum vício ou defeito a contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos
para corrigir, a partir do recebimento da notificação do vício ou defeito.
18.7- O Município de Douradoquara/MG através de representante, exercerá a fiscalização do
contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia
será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades
apontadas.
18.8 - As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Douradoquara/MG, em nada
restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne
à execução do objeto do contrato.
18.9– O caminhão deverá ser entregue devidamente montado, já totalmente pronto para o
funcionamento.
19- DA GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO
19.1- O fornecedor deverá prestar garantia contra eventuais defeitos de fabricação verificados
no objeto pelos prazos especificados, contados a partir da data da entrega.
19.2- A assistência técnica e as revisões, durante o período de garantia, será de
responsabilidade da contratada, sem qualquer ônus adicional e será prestada por técnicos ou
pessoas autorizadas, sendo executados todos os serviços corretivos necessários ao pleno
funcionamento dos equipamentos, constantes no objeto.
19.3- O prazo de garantia contra defeitos de fabricação será de no mínimo 12 meses sem
limite de quilometragem do caminhão e mais doze meses do trem de força (caixa, motor e
diferencial), e garantia mínima de 12 meses para o equipamento (caçamba), contados do
recebimento definitivo do objeto, observadas as condições de uso especificadas no manual
de manutenção do fabricante e contar com assistência técnica autorizada.
19.4- O licitante vencedor terá, no máximo, 06 (seis) horas para atender aos chamados do
para assistência técnica, e, apresentar relatório informando o prazo para solução dos defeitos
apontados.
19.5 - Qualquer despesa de deslocamento do técnico responsável pela contratada durante a
garantia será de responsabilidade da mesma, não havendo nenhum custo adicional para o
município de Douradoquara /MG.
19.6 - A contratada deverá possuir concessionária autorizada e homologada pela
fábrica a uma distância máxima de 200 km do Município de Douradoquara-MG,
comprovar juntamente com a proposta de preço , através de cartão de CNPJ.
20 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
20.1- O pagamento será efetuado em conta corrente da empresa vencedora, em até 30 (trinta)
dias, em parcela única, mediante entrega do Caminhão e emissão da Nota Fiscal.
20.2- O número de inscrição no CNPJ, indicado nos documentos da proposta comercial e da
habilitação, deverá ser o mesmo do estabelecimento da empresa que emitirá a Fatura/Nota
fiscal.
20.3- Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
20.4- Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
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pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para o contratante.
20.5- No caso de eventuais erros nos documentos apresentados pela contratada, este serão a ela
devolvido para verificação, contando-se novo prazo, para análise, aprovação e pagamento, a
partir da data de sua reapresentação.
21- DAS SANÇÕES
21.1- A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de
licitar e contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
21.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, a
licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa prevista e as demais
cominações legais.
21.3- A licitante vencedora ficará sujeita às seguintes penalidades:
A - por atraso injustificado na entrega do objeto licitado, multa de 1% (um por cento) sobre
o valor total da contratação, por dia de atraso, até o limite de 15%.
B - pela inexecução total ou parcial do acordado através do instrumento contratual, garantida a
defesa prévia:
C -Advertência.
D - multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo em seu
total a 2% sobre o valor do contrato, cumulável com as demais sanções.
E - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
F -declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.
G - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o instrumento contratual e retirar a
ordem de serviço, caracterizará descumprimento total da obrigação, ensejando as penalidades
cabíveis.
H - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
22- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
22.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
02.02.045.26.782.1058.1065.4490.52.00 – Ficha – 259 - Fonte 100 – Aquisição de veículos e
máquinas – Equipamentos e materiais permanentes.
23- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
23.2- A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das
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condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
23.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluem-se o dia do início e inclui-se o
do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na
Prefeitura Municipal de Douradoquara/MG.
23.4- O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
23.5- É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
23.6- Os documentos e a proposta, exigidos bem como os seus anexos, têm que estar
preferencialmente de acordo com o presente Edital, sendo que cada anexo tem sua forma para
ser apresentado.
26.7- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a
segurança da aquisição.
26.8- A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
26.9- No caso de alteração deste Edital, no curso do prazo estabelecido para o recebimento das
propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
26.10- A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no
parágrafo único do artigo 59, da Lei Federal n°. 8.666/93.
26.11- As decisões proferidas no presente processo serão publicadas em jornal de Circulação
Regional.
26.12- Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente
estabelecidos.
26.13- Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser
objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro, no Departamento de Licitação, localizado na Sede
da Prefeitura Municipal de Douradoquara/MG. Demais informações poderão ser obtidas pelo –
E-mail: licitacaodouradoquara@gmail.com
26.14- Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidos, gratuitamente, mediante recibo, nos
horários de 08h00min as 11h00min e 13h00min as 17h00min, no endereço referido no
preâmbulo deste Edital.
26.15- Os casos omissos serão resolvidos com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93 e os
princípios gerais de direito.
26.16- Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I - Termo de Referência.
Anexo II - Modelo de Proposta
Anexo III - Declaração que cumpre os Requisitos de Habilitação.
Anexo IV - Modelo de Credenciamento.
Anexo V - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo.
Anexo VI - Declaração que não Emprega Menor.
Anexo VII - Minuta de contrato.
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Douradoquara/MG, 27 de Agosto de 2020.
José Messias Soares - Pregoeiro Municipal
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1 - DO OBJETO
1.1 Refere-se à AQUISIÇÃO DE 01(um) CAMINHÃO TRUCADO COM CAÇAMBA
BASCULANTE O (zero) KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO,
conforme disposições e especificações constantes nesse Termo de Referência.
02-JUSTIFICATIVA:
2.1-O presente requerimento para aquisição de um caminhão trucado com caçamba
basculante 0 (zero) km, justifica-se porque o Município possui em sua frota apenas 1(um)
caminhão e não consegue atender a demanda das diversas atividades diárias do Município.

03. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
QUANT.

UNI D DESCRIÇÃO

01

Unid

Caminhão trucado com caçamba basculante o (zero) km, tração
6x2, de fabricação nacional, Ano/Modelo 2020/2021, cabine
metálica e frontal com capacidade para 03 pessoas, cor branca com
6 marchas sincronizadas a frente e 1 à ré,eixo traseiro com 2
velocidades reduzido, cor branca, motor diesel, potência mínima
de 256 CV, PBT(peso bruto total) de no mínimo 23.000 KG,
distância entre eixos competente ao equipamento solicitado truck,
rodas e pneus 275/80 R 22,5, estepe dispositivo pneumático para
elevação do terceiro eixo no truck, equipado com direção
hidráulica, ar Condicionado, com dispositivo de segurança do
veículo composto po alarme sonoro de marcha a ré,tanque de
combustivel com capacidade mínima de 275 litros , cor branca,
com garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem do
caminhão e mais doze meses do trem de força(caixa, motor e
diferencial). Equipado com caçamba de capacidade de no mínimo
10 m³, com acionamento por pistões hidráulicos, caixa de carga
com cantos arredondados, construída em aço estrutural reforçado
por costelas dobradas em perfil "U", tampa traseira tipo "porteira",
com travamento automático, para-choque, faixas refletivas,
pintadas na cor branca, com chapa 3/1E comprimento de 5 metros,
largura 2,40 metros internos, com fundo de chapa 1/4 sem emenda
na base (fundo), lateral com 11 travessas e 11 auxiliares, caçamba
standard, com sistema leque, com reservatório a caçamba com
suspiro, suporte para estepe, caixa de ferramenta, protetor de
ciclista e todos os itens de segurança conforme normas do
CONTRAN, com garantia mínima de 12 meses para equipamento.
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4 - Valor estimado
4.1 O valor médio a será pago pelo caminhão é de R$357.334,00 (Trezentos e cinquenta e sete
mil trezentos e trinta e quatro reais).
4.2 – O município não pagará valor acima do valor médio, de acordo com orçamentos em anexo
ao processo.
5- Do Recebimento, Prazo de Entrega e Fiscalização.
5.1- O objeto deverá ser entregue no prazo máximo 45 (Quarenta e cinco) dias, em entrega,
no Pátio da Prefeitura Municipal de Douradoquara/MG, localizado a Av. Antônio Davi Ramos,
340, Centro, nesta Cidade.
5.2- O objeto deverá conter as características mínimas e essenciais descritas neste Edital.
Executado o contrato, o objeto será recebido na forma prevista no artigo 73 inciso II
da Lei nº. 8.666/93.
5.3- O recebimento provisório do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a
ele relativa, nem a ética profissional, pela sua perfeita execução e dar-se à, se satisfeitas as
seguintes condições:
5.3.1 No prazo e horário de entrega prevista neste Edital.
5.3.2 De acordo com as especificações.
6- O recebimento definitivo dar-se-á após a:
6.1- Verificação física para constatar a integridade dos mesmos.
6.2- Verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes deste Edital.
6.3- Satisfeitas as exigências de entrega, lavrar-se-á o Termo de Recebimento Definitivo, que
poderá ser substituído pela atestação no verso da Nota Fiscal.
6.4- Caso insatisfatórias as condições de recebimento, será lavrado Termo de Recusa, no qual se
consignarão as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser substituído no prazo de 05
(cinco) dias, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.
6.5- Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará à contratada incorrendo em
atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital.
6.6 - Constatado algum vício ou defeito a contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos
para corrigir, a partir do recebimento da notificação do vício ou defeito.
6.7- O Município de Douradoquara/MG através de representante, exercerá a fiscalização do
contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia
será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades
apontadas.
6.8 - As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Douradoquara/MG, em nada
restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne
à execução do objeto do contrato.
6.9– O caminhão deverá ser entregue devidamente montado, já totalmente pronto para o
funcionamento.

7 -CONDIÇÕES DE GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO:
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7.1- O fornecedor deverá prestar garantia contra eventuais defeitos de fabricação verificados
no objeto pelos prazos especificados, contados a partir da data da entrega.
7.2- A assistência técnica e as revisões, durante o período de garantia, será de responsabilidade
da contratada, sem qualquer ônus adicional e será prestada por técnicos ou pessoas autorizadas,
sendo executados todos os serviços corretivos necessários ao pleno funcionamento dos
equipamentos, constantes no objeto.
7.3- O prazo de garantia contra defeitos de fabricação será de no mínimo 12 meses sem
limite de quilometragem do caminhão e mais doze meses do trem de força (caixa, motor e
diferencial), e garantia mínima de 12 meses para o equipamento (caçamba), contados do
recebimento definitivo do objeto, observadas as condições de uso especificadas no manual
de manutenção do fabricante e contar com assistência técnica autorizada.
7.4- O licitante vencedor terá, no máximo, 06 (seis) horas para atender aos chamados do para
assistência técnica, e, apresentar relatório informando o prazo para solução dos defeitos
apontados.
7.5 - Qualquer despesa de deslocamento do técnico responsável pela contratada durante a
garantia será de responsabilidade da mesma, não havendo nenhum custo adicional para o
município de Douradoquara /MG.
7.6 - A contratada deverá possuir concessionária autorizada e homologada pela
fábrica a uma distância máxima de 200 km do Município de Douradoquara-MG,
comprovar juntamente com a proposta de preço , através de cartão de CNPJ.
8 – DO TREINAMENTO
8.1 - A licitante vencedora deverá fornecer o devido treinamento de operação do veículo aos motoristas
devidamente habilitados, para os quais fornecerá os materiais didáticos necessários para o treinamento,
bem como os custos de transporte, alimentação e estadia correrão por conta da licitante vencedora.

Douradoquara/MG, 27 de Agosto de 2020.
José Messias Soares - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA/MG
CNPJ – 18.158.261/0001-08
Av. Antônio Davi Ramos 340 – Centro
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº ........
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(um) CAMINHÃO TRUCADO COM CAÇAMBA
BASCULANTE O (zero) KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.
Proponente: ________________________________________________
CNPJ_____________________________________________________
Endereço:
Bairro:
CEP:
Cidade: _____________________ Estado:
Telefone:
_ Fax: E-mail:
ITEM QUA
NT.
01
01

UNI D DESCRIÇÃO
Unid

Caminhão trucado com caçamba
basculante o (zero) km, tração 6x2,
de fabricação nacional, Ano/Modelo
2020/2021, cabine metálica e
frontal com capacidade para 03
pessoas, cor branca com 6 marchas
sincronizadas a frente
e 1 à
ré,eixo traseiro com 2 velocidades
reduzido, cor branca, motor diesel,
potência mínima de 256 CV,
PBT(peso bruto total) de no
mínimo 23.000 KG,
distância
entre eixos competente ao
equipamento solicitado truck,
rodas e pneus 275/80 R 22,5,
estepe dispositivo
pneumático
para elevação do terceiro eixo no
truck, equipado com direção
hidráulica, ar Condicionado, com
dispositivo de segurança do
veículo composto po alarme
sonoro de marcha a ré,tanque de
combustivel
com
capacidade
mínima de 275 litros , cor branca,
com garantia mínima de 12 meses
sem limite de quilometragem do
caminhão e mais doze meses do
trem de força(caixa, motor e
diferencial).
Equipado
com
caçamba de capacidade de no
mínimo 10 m³, com acionamento
por pistões hidráulicos, caixa de
carga com cantos arredondados,
construída em aço estrutural
reforçado por costelas dobradas
em perfil "U", tampa traseira tipo
"porteira",
com
travamento
automático, para-choque, faixas

MARCA/ PR.
PR
MODELO UNIT. TOTAL
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refletivas, pintadas na cor branca,
com chapa 3/1E comprimento de 5
metros, largura 2,40 metros
internos, com fundo de chapa 1/4
sem emenda na base (fundo),
lateral com 11 travessas e 11
auxiliares, caçamba standard, com
sistema leque, com reservatório a
caçamba com suspiro, suporte para
estepe, caixa de ferramenta,
protetor de ciclista e todos os itens
de segurança conforme normas do
CONTRAN, com garantia mínima
de 12 meses para equipamento.

Total Geral (R$):

(

)

Condição de Pagamento: O pagamento será realizado em até 30 dias, em parcela única após a
entrega do veículo com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Recibo devidamente aceita pela
Secretaria solicitante, por cheque nominal ou depósito bancário em nome do favorecido,
licitante contratado.
Prazo de Entrega: Máximo de 45 (Quarenta e cinco) dias.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Município/UF, em

de

de 2020.

Assinatura do Representante Legal
(carimbo/CNPJ)
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
A (empresa proponente), inscrita no cadastro de pessoas jurídicas sob o nº. xxx.xxx.xxx/xxxxxx , sediada em xxxxxxxxx/xx, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para
os fins do Pregão Presencial nº. /2020, declara expressamente que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital.
,

de

de

.

Identificação do Representante da Empresa

ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO
INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA
DA SESSÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA/MG
CNPJ – 18.158.261/0001-08
Av. Antônio Davi Ramos 340 – Centro

ANEXO IV
CREDENCIAMENTO

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de
Identidade nº ..............., inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o nº.
..........................................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de
,
na modalidade Pregão Presencial nº.___ /2020, na qualidade de representante legal, outorgandolhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa
................,
inscrita
no
cadastro de pessoas jurídicas sob o nº...................................., bem como formular
propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive
assinar contratos.

................, ......... de .................................. de .............

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:
Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social
da empresa (cópia autenticada) e documento de identificação pessoal do dirigente da empresa
(cópia autenticada). E documento original do credenciado. Este documento deverá vir de fora
dos envelopes de propostas e Habilitação.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
A (empresa proponente), inscrita no cadastro de pessoas jurídicas sob o nº. xx.xxx.xxx/xxxx-xx,
sediada em xxxxxxxxxx/xx, na (endereço completo), por intermédio de seu representante legal,
infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº. /2020 declara expressamente que até a
presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em
cumprimento ao Edital.

,

de

de

.

Identificação do Representante da Empresa
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
A (empresa proponente) inscrito no cadastro de pessoas jurídicas sob nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx por
intermédio de seu representante legal a Sr(a)
, inscrita no cadastro de pessoas físicas
sob o nº.
, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesseis) anos,
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

,

Identificação

de

de

.

do

Representante

da

Empresa
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA/MG
E A EMPRESA ********************, PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO
TRUCADO COM CAÇAMBA BASCULANTE.

DAS PARTES E DO FUNDAMENTO LEGAL
Através do presente instrumento de contrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE
DOURADOQUARA Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua PREFEITURA
MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na av. Antônio Davi
Ramos 340, centro, na cidade de Douradoquara/MG, inscrita no CNPJ/MF n.º
**************, por seu representante legal, o Prefeito Municipal, Sr. Marcos Além
de Oliveira, brasileiro, agente político, inscrito no CPF/MF n.º *************, com
domicílio e residência nesta cidade, denominado simplesmente de CONTRATANTE,
e, de outro lado, a empresa ***************, inscrita no CNPJ/MF sob nº.
************* e Inscrição Estadual nº. *************, com sede à Rua
****************, nº. ******, bairro **************, município de
**************/****, neste ato representada pelo Sr. *************, portador do
RG nº. **************, inscrito no CPF/MF sob nº. ***************, na forma de
seu estatuto social, na qualidade de adjudicatária do PREGÃO PRESENCIAL Nº.
**************, à qual se vinculam as partes, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam o presente contrato, de acordo com as normas legais vigentes,
e com as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL.
1.1 - A celebração deste contrato se dá em conformidade com o processo licitatório nº
/2020, decorrente do Pregão Presencial nº. _/2020, homologado em xx/xx/xxxx, e
de acordo com a Lei n°. 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei n°. 8.666/1993 e
alterações, Decreto Federal n°. 3.555/2000.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE 01(um) CAMINHÃO
TRUCADO COM CAÇAMBA BASCULANTE O (zero) KM, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO MUNICIPIO.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA VIGÊNCIA
3.1 - As despesas decorrentes desta contratação correrá pela seguinte dotação
orçamentária:
********************************************
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3.2- A contratação terá início na data da assinatura do com vigência de 90 (noventa)
dias, sendo levado em consideração o prazo de garantia do veiculo, o qual vincula
compromisso de atendimento da contratada com o Município.
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO, PRAZO DE ENTREGA E
FISCALIZAÇÃO.
4.1- O objeto deverá ser entregue no prazo máximo de 45 (Quarenta e cinco) dias, no
Pátio da Prefeitura Municipal de Douradoquara/MG, localizado à Av. Antônio Davi
Ramos, 340, centro.
4.2- O objeto deverá conter as características mínimas e essenciais descritas neste Edital.
4.3- Executado o contrato, o objeto será recebido na forma prevista no artigo 73 inciso
II da Lei nº. 8.666/93.
4.4- O recebimento provisório do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil
a ele relativa, nem a ética profissional, pela sua perfeita execução e dar-se à, se satisfeitas
as seguintes condições:
A - No prazo e horário de entrega prevista neste Edital.
B - De acordo com as especificações.
4.5 - O recebimento definitivo dar-se-á após a:
A - Verificação física para constatar a integridade dos mesmos.
B - verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes deste
Edital.
C - Satisfeitas as exigências de entrega, lavrar-se-á o Termo de Recebimento Definitivo,
que poderá ser substituído pela atestação no verso da Nota Fiscal.
D - Caso insatisfatórias as condições de recebimento, será lavrado Termo de Recusa, no
qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser substituído no
prazo de 05 (cinco) dias, quando serão realizadas novamente as verificações antes
referidas.
E - Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará à contratada incorrendo
em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital.
F - Constatado algum vício ou defeito a contratada terá o prazo de 15 (cinco) dias
corridos para corrigir, a partir do recebimento da notificação do vício ou defeito.
4.6 - Em caso de ser impossível a correção dos vícios ou defeitos no prazo estipulado no
item 4.9, a contratada deverá apresentar justificativa por escrito, elucidando as razões da
impossibilidade de se cumprir no prazo.
4.7- O Município de Douradoquara/MG, através de representante, exercerá a fiscalização
do contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório,
cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das
irregularidades apontadas.
4.8- As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Douradoquara/MG, em
nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no
que concerne à execução do objeto do contrato.
4.9 – O Caminhão deverá ser entregue devidamente montado, pronto para realizar os
serviços.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1 - O objeto contratado serão executados pelo preço global especificado na Cláusula
Segunda do instrumento contratual, obedecidas às condições fixadas na proposta e no

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA/MG
CNPJ – 18.158.261/0001-08
Av. Antônio Davi Ramos 340 – Centro
instrumento convocatório, ficando estipulado o valor global de R$
(
) para
o presente contrato.
5.2- O pagamento será efetuado em conta corrente da CONTRATADA, em ate 30
(trinta) dias, em parcela única, mediante entrega do caminhão e apresentação de Nota
Fiscal.
5.3- O número de inscrição no CNPJ, indicado nos documentos da proposta comercial e
da habilitação, deverá ser o mesmo do estabelecimento da empresa que emitirá a
Fatura/Nota fiscal.
5.4- Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para o contratante.
5.5- No caso de eventuais erros nos documentos apresentados pela contratada, estes serão
a ela devolvidos para verificação, contando-se novo prazo, para análise, aprovação e
pagamento, a partir da data de sua reapresentação.
5.6- A contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES COMERCIAIS.
6.1 - As faturas pagas com atraso sofrerão aplicação de juros legais e correção monetária
de acordo com os índices de uso corrente no mercado financeiro nacional.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1- Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na
execução do objeto.
7.2- Efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma convencionada, dentro do
prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias.
7.3- Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento
dos termos deste contrato.
7.4 - Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do contrato.
7.5 - Fornecer todas as informações necessárias relacionadas com o objeto deste Edital.
7.6 - Receber definitivamente o objeto.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
8.1 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução do objeto contratado.
8.2 - Executar o objeto desta licitação conforme regras estabelecidas.
8.3 - Executar o objeto através de pessoas idôneas e devidamente capacitadas,
responsabilizando-se por negligência, imprudência e imperícia por parte de seus
empregados.
8.4 - Responder pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo, durante a execução do objeto, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.
8.5 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
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sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com o contratante.
8.6- Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a
manutenção do contrato.
8.7- A contratada, além das responsabilidades atinentes, responderá pela qualidade,
correção nos termos da legislação pertinente.
8.8 - Permitir livre acesso dos servidores dos órgãos convenentes aos seus documentos e
registros contábeis, bem como dos órgãos de controle interno e externo.
8.9- Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, a execução deste
contrato, bem como não se associar com outrem ou realizar fusão, cisão ou incorporação.
8.10- Reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pela Comissão ou servidor designado, o objeto em que se verificar vícios,
defeitos.
8.11- Dar ciência a Administração Municipal, imediatamente por escrito, sobre qualquer
anormalidade que verificar na execução do objeto.
8.12- Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Administração Municipal, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente.
8.13- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes na concepção do objeto.
8.14- Cumprir rigorosamente as normas técnicas e regulamentos pertinentes.
8.15- Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.
8.16- Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de possível chamamento do
Município de Douradoquara/MG, em juízo, como litisconsorte, em ação trabalhista ou
de reparação civil em decorrência da execução do objeto da licitação.
8.17 - Promover
a
entregado
objeto contratado no
local
estipulado, responsabilizando-se pela qualidade.
8.18- Substituir, de imediato, às suas expensas, os objetos do contrato que não se
adequar às especificações constantes deste contrato.
8.19- Apresentar no ato da entrega do veículo termo de garantia, que deverá estar
redigido no idioma nacional e de acordo com a legislação consumerista vigente.
8.20 - O caminhão deverá ser entregue devidamente montado, já totalmente pronto
para o funcionamento.
8.21- Fornecer todas as informações técnicas em português, necessárias e
suficientes para operação correta e segura do equipamento no ato da entrega.
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA.
9.1- O fornecedor deverá prestar garantia contra eventuais defeitos de fabricação
verificados no objeto pelos prazos especificados, contados a partir da data da entrega.
9.2- A assistência técnica e as revisões, durante o período de garantia, será de
responsabilidade da contratada, sem qualquer ônus adicional e será prestada por
técnicos ou pessoas autorizadas, sendo executados todos os serviços corretivos
necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos, constantes no objeto.
9.3- O prazo de garantia contra defeitos de fabricação será de no mínimo 12 meses
sem limite de quilometragem do caminhão e mais doze meses do trem de força
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(caixa, motor e diferencial), e garantia mínima de 12 meses para o equipamento
(caçamba), contados do recebimento definitivo do objeto, observadas as condições
de uso especificadas no manual de manutenção do fabricante e contar com
assistência técnica autorizada.
9.4- O licitante vencedor terá, no máximo, 06 (seis) horas para atender aos chamados
do para assistência técnica, e, apresentar relatório informando o prazo para solução dos
defeitos apontados.
9.5 - Qualquer despesa de deslocamento do técnico responsável pela contratada
durante a garantia será de responsabilidade da mesma, não havendo nenhum custo
adicional para o município de Douradoquara /MG.
9.6 - A contratada deverá possuir concessionária autorizada e homologada
pela fábrica para assistência técnica a uma distância máxima de 200 km do
Município de Douradoquara-MG.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1- A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão.
10.2- O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses do art. 77 da Lei Federal
n° 8.666/93.
10.3- A rescisão do contrato poderá ser:
I - por ato unilateral da Administração.
II - amigável, por acordo entre as partes.
III - por determinação judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1- Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato, poderão ser aplicadas
as seguintes penalidades, de conformidade com a graduação da infração e nos termos do
art. 87 da Lei n° 8.666/93:
10.2- advertência.
10.3- multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo
em seu total a 2% sobre o valor do contrato, cumulável com as demais sanções.
10.4- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração municipal.
10.5- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
10.6- O atraso injustificado no fornecimento do objeto do presente contrato será
penalizado com multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso,
até o limite de 15% (quinze por cento).
10.7- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago
por meio de guia própria ao Município de Douradoquara/MG, no prazo máximo de 03
(três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos
pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.
10.8- As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a
gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o
contraditório e a ampla defesa.
10.9- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e
à ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA/MG
CNPJ – 18.158.261/0001-08
Av. Antônio Davi Ramos 340 – Centro
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
12.1 - O extrato do presente contrato será publicado no órgão no Pátio da Prefeitura
Municipal de Douradoquara/MG, por conta do contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
13.1- Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n°. 10.520/02 e,
subsidiariamente, pela Lei n°. 8.666/93 e segundo os princípios gerais de Direito
Administrativo.
13.2- Em caso de aplicação de normas de Direito Privado sempre será observado o
interesse público.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO.
14.1.- Fica eleito o foro da comarca de Monte Carmelo/MG, para solucionar quaisquer
dúvidas quanto à execução do presente contrato.
E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

,

de

de 2020.

Município de Contratante

Testemunhas:
Nome: CPF nº.
Nome: CPF:

Razão Social
Contratada

