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Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

 
ATO CONVOCATÓRIO DE LICITAÇÃO N. º 10/2018. 

            

      A Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul, através de sua Comissão de Compras 

e Licitações, sito na Rua Max Retzlaff, 150 em Paraíso do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, pela 

presente convida a empresa de Vossa Senhoria a participar da licitação acima indicada, às 

15h00min do dia 22/08 (quinze horas – vinte  e dois de agosto) de 2018, no prédio da Secreta-

ria Municipal de Administração, na modalidade CONVITE do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 

cujo processo e julgamento serão realizados em conformidade com o preceituado na Lei Federal 

8.666, de 21 de junho de 1993, e suas modificações posteriores, sob as seguintes condições: 

 

1) Objeto da licitação: 

 

1.1. É objeto da presente licitação a aquisição de Pneus e Câmaras, destinados aos veículos da 

frota municipal, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital.  

1.2 Para cotação dos pneus e câmaras, os proponentes deverão ofertar produtos que atendam 

as características abaixo: 

1.2.1 Os pneus/câmaras ofertados deverão ser novos, fabricação nacional, originais de fábrica, 

primeira linha, usados em linha de produção de montadoras de veículos automotores, não po-

dendo ser resultante de qualquer processo de remodelagem, recapagem, recauchutagem ou re-

cuperação.  

1.2.2 A data de fabricação deverá estar impressa nos pneus e não poderá ser superior a 12 (do-

ze) meses da data da entrega.  

1.2.3 Todos os pneus deverão ter certificação do INMETRO localizado em pelo menos um dos 

flancos do pneu.  

1.2.4 Os pneus deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR –  As-

sociação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO –  Instituto Nacional de Metrologia e de 

outras normas regulamentadoras em vigor, aplicáveis ao objeto. 

1.2.5 O proponente vencedor deverá dar garantia dos produtos contra defeitos de fabricação, 

sendo:  

→  de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega, para os pneus;  

→  de 1 (um) ano, contados da data da entrega, para as câmaras e protetores.  

1.3 Durante o prazo de garantia, a empresa obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, 

qualquer produto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do incor-

reto uso do produto, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a partir da notificação do Município.  

1.3.1 Incumbe ao proponente vencedor o ônus da prova da origem do defeito. 
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2) Dos pedidos e da origem dos recursos: 

 

 A presente licitação origina-se dos Pedidos de Compras n. º 267/2018 da Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, n.º 299/2018 da Secretaria Municipal de Educação e n.º 358 e 359/2018 da Se-

cretaria Municipal de Obras e Trânsito. 

 

10.01 –  Secretaria Municipal de Saúde. 

2064 –  Ações Gerais em Serviços de Saúde –  PIES. 

339030 –  Material de Consumo (356). 

 

09.01 –  Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. 

2005 –  Manutenção das Atividades e Unidades Subordinadas. 

339030 –  Material de Consumo (284). 

 

06.01 –  Secretaria Municipal de Educação. 

2042 –  Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental. 

339030 –  Material de Consumo (180).  

 

 

3) Das propostas e habilitação: 

 

 3.1. As licitantes deverão apresentar documentação e propostas em 02 (dois) envelopes 

distintos, fechados e indevassáveis, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas, além 

do nome da licitante, a modalidade e número de licitação, identificados com a palavra documen-

tação o envelope de n. º 1, e proposta, o de n. º 2. 

  

3.2. A habilitação a presente licitação será feita mediante comprovação de regularidade 

fiscal, através de apresentação do envelope n. º 1, contendo, obrigatoriamente, a documentação 

referida a seguir: 

 

a) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –  FGTS, fornecido 

pela Caixa Econômica Federal, conforme dispõe a Lei n. º 8.036/90. 

 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (emitidos pela Secretaria da Receita Fede-

ral, Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Previdência Social), Estadual e Municipal do domi-

cílio ou sede do licitante ou outra equivalente, na forma da lei. 
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c) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do artigo 

27, inciso V da Lei Federal n. º 8.666/93. 

 

d) Declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 

 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento ao disposto na Lei n.º 

12.440, de 07/07/2011. 

 

3.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por car-

tório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

3.3. O envelope de n. º 02 deverão conter a proposta datilografada, datada e assinada 

pelo representante legal do proponente, isenta de emendas, rasuras e ou entrelinhas. 

 

3.3.1 O preço deverá ser cotado com valores unitários e totais, em moeda corrente naci-

onal, incluindo todas as despesas, bem como taxas, impostos, fretes, seguros e outros que inci-

dam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 

 

3.3.2 Prazo de validade da proposta de no mínimo 30 (trinta) dias, a contar da data mar-

cada para abertura do envelope. 

 
3.4. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Com-

plementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.8, deste edital, d e-

verão apresentar, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou em-

presa de pequeno porte ou Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Em-

presa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instr u-

ção Normativa DNRC nº 103/2007. 

 

4) Condições de Fornecimento e Pagamento: 

 

 

4.1. Os bens licitados deverão ser entregues mediante nota fiscal, no prazo máximo de 15 (quin-

ze) dias, após a homologação do resultado por parte do Senhor Prefeito Municipal, na Secretaria 

Municipal de Obras e Trânsito, junto à Avenida Tiradentes, n° 398 –  Paraíso do Sul/RS. 

 

4.2. Fica a licitante comprometida com os prazos, rigorosamente de acordo com o ofertado na 

proposta, sendo verificado o cumprimento dos prazos, marca, quantidade, qualidade e a garantia 

dos produtos oferecidos. 
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4.3. Reserva-se ao Município o direito de recusar o fornecimento realizado em desacordo com o 

solicitado, ou fora dos padrões de qualidade estabelecidos, podendo o Município, exigir novo for-

necimento para, atender aos pedidos das Secretarias de maneira satisfatória, sem ônus adicional 

para o Município. 

4.4. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento em até 15 

(quinze) dias da entrega dos bens. 

 4.5. Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos 

preços propostos. 

 

5) Critérios de julgamento: 

 

O julgamento e classificação das propostas serão realizados em função do preço cotado, 

classificando-se em primeiro lugar a proposta formulada de acordo com o exigido e que consignar 

o MENOR PREÇO POR ITEM, consoante específica o art. 45, § 1º, inciso I da Lei 8.666 de 21 

de junho de 1993 e com observância do previsto nos art. 43 e 44, seus incisos e parágrafos, da 

Lei n. º 8.883/94. Ocorrendo empate, será obedecido o disposto no § 2º, do art. 45, da mesma, 

ocasião em que será efetuado o sorteio em ato público, com a convocação prévia de todos os 

licitantes. 

 

6) Dos recursos: 

 

Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas a normas previstas no artigo 

109 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

7) Das penalidades: 

 

7.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto desse Edital a Administração poderá, ga-

rantida prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as seguintes sanções: I - advertência; II - mul-

ta na forma prevista no item 7.2; III - rescisão do contrato; IV - suspensão do direito de licitar junto 

ao Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos; V - declaração de inidoneidade para contra-

tar ou transacionar com o Município.  

7.3 - A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer penalidades acima 

mencionadas acarretará perda da garantia e todos os seus acréscimos. 

 7.4 - Será aplicada multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor corrigido no Contrato, 

quando o licitante vencedor: a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

b) subcontratar, transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia auto-

rização do Município;  

c) executar os serviços em desacordo com as especificações ou normas técnicas, independen-

temente da obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas; 
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d) desatender às determinações da fiscalização; e) cometer qualquer infração às normas legais 

federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos compe-

tentes em razão de infração cometida; f) não fornecer os materiais contratados no prazo fixado, 

estando sua proposta dentro do prazo de validade; g) ocasionar, sem justa causa, atraso superior 

a 03 (três) dias no fornecimento dos materiais; h) recusar-se ao fornecimento dos materiais con-

tratados; i) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência, imperí-

cia, dolosamente ou não, venha a causar danos à contratante ou a terceiros, independente da 

obrigação da contratada em reparar os danos causados; 7.5 - A causa determinante da multa 

deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito ao licitante vence-

dor. 7.6 - As multas serão descontadas dos pagamentos ou, quando for o caso, cobradas judici-

almente. 7.7 - Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á ao licitante pena de suspensão do 

direito de licitar com o Município pelo prazo de até 02 (dois) anos, em conformidade com a gravi-

dade da falta cometida. 7.8 - Quando o objeto não for entregue, no todo ou parcialmente, dentro 

dos prazos estipulados, a suspensão do direito de licitar será automática e perdurará até que seja 

feita a entrega do objeto na sua totalidade, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei e 

nesse Edital. 

 

8) Condições Gerais: 

 

a) As propostas que não atenderem as condições desta Licitação, que oferecerem vantagens 

nela não previstas ou contiverem preços excessivos ou manifestadamente inexeqüíveis, serão 

desclassificadas. Não serão admitidas modificações ou substituições nas propostas ou quaisquer 

outros documentos.   

 

b) Uma vez iniciada a abertura, não serão aceitas propostas de licitantes retardatários. 

 

Informações complementares serão obtidas no endereço indicado para o recebimento 

das propostas, aonde poderão ser encaminhados os pedidos para participação no processo licita-

tório por parte de fornecedores cadastrados, entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 e 17:00 horas, ou 

pelo telefone n. º 055-3262.1122. 

      

      Paraíso do Sul, 13 de agosto de 2018. 

 

                   ________________________________ 

                Comissão de Compras e Licitações 
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ANEXO I 

 

   

TERMO DE REFERÊNCIA: 

 

 

ITEM   DESCRIÇÃO    QUANTIDADE  UNITÁRIO  

01)   Pneu 205/75R16.    02  R$   551,67   

02)   Pneu 10.00R20 borrachudo, 16 lonas.  08  R$ 1.427,33 

03)   Câmara 10.00 x 20.    08  R$    128,00 

04)   Pneu 1.400 x 24, 16 lonas.   08  R$ 2.408,00 

05)   Câmara 1.400 x 24, válvula reta.   08  R$    244,00 

06)   Pneu 750R16 borrachudo.   02  R$    833,67 

07)   Pneu 175/70R14.    04  R$    286,67 

 


