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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2021  
 
 
 

Pregão Presencial nº 053/2021  
Protocolo Administrativo nº 308/2021  
Abertura: 27/12/2021  
Horário: 09:00 horas 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 

 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO 
DE OBRA PARA O CONSERTO DE VEÍCULO. 
 
 

O PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA, no uso de suas atribuições, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas, do dia 27 do mês de dezembro do ano  de 
2021, na Sala de Licitações, localizada na Av. Itália, nº 474, Bairro Centro, de Santa Tereza, se 
reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 5.404, de 04 de novembro 
de 2021, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a 
contratação de empresa para o fornecimento de material e mão de obra para conserto de 
veículo, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do 
Decreto Municipal nº 959, de 08/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93. 
Maiores informações encontram-se a disposição dos interessa- dos na Prefeitura Municipal de 
Santa Tereza, na Av. Itália, 474, das 07h30min às 11:00 horas e das 13h30min às 17:00 horas ou 
pelo site www.santatereza.rs.gov.br. 
 

01 - DO OBJETO 
01.01 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de 
material e mão de obra para conserto do veículo Ambulância Sprinter, placa ILW – 8664, Ano 
2004 conforme descritivo abaixo: 
 

LOTE Qtd Peças para veículo Ambulância Sprinter, placa ILW – 8664, Ano 2004 

1.1 

MATERIAIS 

1 Borracha da porta de correr 

2 Borrachas portas D. 

1 Borracha Porta T. 

1 Motor giroflex 

1 Tirar vazamento giroflex 

MATERIAIS PARA PINTURA DO CAPO DIANTEIRO 

1 Tinta Lazuril 500 ml 

1 Verniz Lazuril 300 ml 

10 Lixas 3M 

1 Massa de polir alta america 100 ml 

MATERIAIS PARA PINTURA TRÊS PARALAMAS 

1 Tinta Lazuril 850 ml 

1 Verniz Lazuril 500 ml 
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10 Lixas 3M 

1 Massa de polir alta america 250 gr 

2 Fitas 3M isolamento 

MATERIAL PARA PINTURA QUATRO RODAS 

1 Tinta Lazuril 250 ml 

1 Verniz Lazuril 250 ml 

MATERIAL PINTURA PORTA DE CORRER 

1 Tinta Lazuril 500 ml 

1 Verniz Lazuril 500 ml 

5 Lixas 3M Especial 

1 Massa de polir alta america 200 gr 

MATERIAL PARA POLIMENTO 

1 Massa de polir 3M 500 gr 

1 Cera 3M 200 ml 

MATERIAL PARA REMOVER ADESIVOS 

1 Removedor de cola Maxi Rubber 01 LT 

LOTE Qtd Serviços para veículo Ambulância Sprinter, placa ILW – 8664, Ano 2004 

1.2 

SERVIÇO DE CONSERTO CANOA 

1 Serviço de solda MIG 

MÃO DE OBRA 

1 Serviço de mão de obra 

 
OBS.: A empresa vencedora será responsável pelo fornecimento do material e mão de obra para o 
conserto do veículo. 
 

02- DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
02.01 - Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto nos itens 05 e 07 
deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em 
envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 
01 e n° 02, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA AO 
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA EDITAL 
DE PREGÃO Nº 053/2021 
PROPONENTE (NOME COMPLETO)  

 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO AO 

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 
EDITAL DE PREGÃO Nº 053/2021 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 
03- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

03.01 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro diretamente, 
por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, o qual, 
devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento 
licitatório, no interesse da representada. 
03.01.01 - A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de 
documento de identidade. 
03.02 - A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 03.01 deverá ser 
apresentada fora dos envelopes. 
03.03 - O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
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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. (ANEXO I) 
Observação 01: 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 02: 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. 
Observação 03: Uma mesma pessoa, para fins exclusivos desta licitação, somente será 
credenciada para representar uma única concorrente, sendo vedado a outorga de poderes para 
representação de mais de uma empresa. 
03.04 - Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatório a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
03.05- A empresa deverá apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
declaração, sob as penas da lei, com prazo máximo de emissão de trinta dias anteriores à 
abertura da licitação, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
03.06– As Cooperativas, consideradas Empresas de Pequeno Porte, que tenham auferido, no ano 
calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos 
mil reais), bem como as Cooperativas consideradas Microempresas que tenham auferido, no ano 
calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 
reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e disciplinados nos itens 09.01 à 09.04 deste edital, conforme o art. 34, da 
Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no 
momento do credenciamento, declaração, sob as penas da lei, com prazo máximo de emissão de 
trinta dias anteriores à abertura da licitação, de que se enquadra no limite de receita referido 
acima, além de todos os documentos previstos no item 07 deste edital. 
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04 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
04.01 - No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes 
e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os 
envelopes nº 01-PROPOSTA FINANCEIRA e nº 02- DOCUMENTAÇÃO. 
04.02 - Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita 
a participação de nenhuma licitante retardatária. 
04.03 - O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão comprovar, 
por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem 
como para a prática dos demais atos do certame. 
04.04 – Após o credenciamento, as partes deverão entregar ao pregoeiro, a declaração de que 
atendem aos requisitos de habilitação, sob as penas da Lei e as constantes neste Edital 
(ANEXO II). 
 

05 - PROPOSTA DE PREÇO 
05.01 - A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, 
constam instruções de preenchimento no ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA. 
PROPOSTA FINANCEIRA: 
05.01.01 – FORMATO ESCRITO = PROPOSTA ESCRITA 
a) Planilha preenchida, impressa e assinada; 
b) - Os montantes deverão ser expressos em moeda nacional, devendo estar incluídas quaisquer 
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, 
despesas com transporte ou terceiros, as quais correrão por conta da licitante vencedora. 
c) - Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este 
Edital, bem como com preços acima dos estimados ou inexequíveis. 
 

06 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
06.01 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da 
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela 
poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a 
proclamação da vencedora. 
06.02 - Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos 
lances, verbais e sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas 
escritas. 
06.03 - No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e 
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em 
segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 
06.04 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 
06.05 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 06.03 e 06.04. 
06.05.01 - Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 (sessenta) segundos para apresentar 
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nova proposta. 
06.06 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
06.07 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 
desistente às penalidades constantes no item 16 deste edital. 
06.08 - O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará 
na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de 
apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será 
considerado para efeito de ordenação das propostas. 
06.09 - Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o 
pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
06.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
06.11 - 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-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a 
respeito. 
06.12 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha 
sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de 
mercado. 
06.13 - Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação e no item 5 deste Edital; 
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente; 
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 
excessivos ou inexequíveis. 
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 
sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 
conflitante com o instrumento convocatório. 
06.14 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 
06.15 - Da 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 os recursos 
interpostos. 
06.16 - A sessão pública não será suspensa, salvo motivos excepcionais, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de 
Contratos e Licitações, deste Município. 
06.17 - Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 
CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
Como critério de aceitabilidade de preços, as empresas deverão observar os valores constantes 
na Planilha de Preços da Administração (ANEXO VII). Encerrados os lances, as empresas que 
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mantiverem os preços acima do estimado, serão desclassificadas no(s) item(ns) irregular(es). 
 

07 - DA HABILITAÇÃO 
07.01 - Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE 
Nº 02, os seguintes documentos dentro dos respectivos prazos de validade: 
07.01.01 - Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/02 (ANEXO IV); 
07.01.02 - Declaração de Idoneidade (ANEXO V); 
07.01.03 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) registro comercial no caso de empresa comercial; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
c) inscrição no ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
OBS: Se o contrato social ou equivalente tiver sido apresentado para o credenciamento, este não 
precisa necessariamente constar dentro do envelope de Documentação. 
07.01.04 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data da apresentação do 
documento. 
07.01.05 - REGULARIDADE FISCAL: 
a) Certidão de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Certidão de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado (Documento de Identificação da 
Receita Estadual - DI/RE) ou do Município (ALVARÁ), se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 
c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
d) Certidão de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
e) Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – CNDT. 
07.02 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender 
ao item 03.05 ou 03.06, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade 
fiscal, previstos no subitem 07.01.05, alíneas b, c, d, e deste edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco 
dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora do certame. 
07.02.01 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 
apresentem alguma restrição. 
07.02.02 – O prazo de que trata o item 07.02 poderá ser prorrogado, por uma única vez, por igual 
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período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
07.02.03 – A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 07.02.02, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
07.04 - Os documentos exigidos no envelope nº 02 deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor desta 
Administração Municipal ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
07.05 - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 
prazo de 60 (sessenta) 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. 
 

08 - DA ADJUDICAÇÃO 
08.01 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o 
menor preço por item será declarada vencedora. 
08.02 - Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o pregoeiro inabilitará a 
licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
08.03 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a 
vencedora e, a seguir, proporcionará aos licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção 
de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, 
importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 
 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
09.01 – Tendo o licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção 
de recorrer, terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
09.02 - Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 
registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, se manifestarem 
sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da 
recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 
09.03 - A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
09.04 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo 
subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade 
daquele que houver dado causa à demora. 
 

10 - DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 
10.01 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, 
convocará o vencedor mediante comunicação expressa, para e assinar o contrato, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

http://www.santatereza.rs.gov.br/


8 

 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA 

Av. Itália, 474 – Fone: (54) 3456.1033 
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13 

http://www.santatereza.rs.gov.br 

 

10.02 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma vez, pelo mesmo 
período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do 
item 10.01. 
10.03 - Se dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da 
aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato 
e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo de 02 (dois) anos. 
 

11 - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DO REAJUSTE 
11.01 - O prazo para entrega do veículo consertado, será de até 30 (trinta) dias após a 
assinatura do contrato. 
11.02 - A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias a contar de sua assinatura. 
11.03 - Não haverá reajuste de valores durante a vigência do contrato. 

 
12 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

12.01 - O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido(s) por fiscal(is) nomeado(s) 
por Portaria. 
 

13 - DO PAGAMENTO 
13.01 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após à prestação do serviço, 
mediante apresentação da respectiva nota fiscal no 1º (primeiro) dia útil do mês posterior ao da 
prestação dos serviços. 
13.02 - Para o pagamento efetuado à CONTRATADA, será cobrado da mesma ISSQN na alíquota 
de 3% sobre o valor total da Nota Fiscal, em cumprimento ao Art. 49, Inciso III da Lei Municipal 
n° 961/2003 e haverá retenção previdenciária nos casos e formas previstos na Instrução 
Normativa nº 971, de 13 de novembro de 2009, do Ministério da Previdência Social. Se a licitante 
for optante do Simples Nacional, deverá apresentar a opção e em que anexo a mesma se 
enquadra, para a não retenção do ISSQN e seguridade social. 
Sub cláusula primeira - No pagamento será observado o estipulado no art. 5° da Lei 8.666/93. 
Sub cláusula segunda - Por ocasião dos pagamentos, o CONTRATANTE poderá efetuar o desconto 
dos valores de multas aplicadas à CONTRATADA, em função de inadimplência na execução do 
contrato e outras despesas. 
 

14 - DOTAÇÕES 
14.01 - As despesas resultantes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

 
06.01 Secretaria Municipal de Saúde, Trabalho e Ação Social 
10.301.0039.2045 Aquisição Manutenção Frota de Veículos 
(146) 333903900 Outros Serviços de Terceiro PJ 
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0040 SAÚDE 15% 
 
06.01 Secretaria Municipal de Saúde, Trabalho e Ação Social 
10.301.0039.2045 Aquisição Manutenção Frota de Veículos 
(145) 333903000 Material de Consumo 
0040 SAÚDE 15% 
 

15 - DAS PENALIDADES 
15.01 - Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração estará sujeita às seguintes penalidades, além das 
previstas no art. 7° da Lei Federal N° 10.520/2002: 
a) Não celebrar o contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado; 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame: suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o 
valor do último lance ofertado; 

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com 
a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado; 

d) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

e) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do 
último lance ofertado; 

f) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 

g) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de multa de 0,5 % (meio por cento) 
por dia de atraso, limitado este a 15 (quinze) dias, após o qual será considerado inexecução 
contratual; 

h) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 
não adimplido do contrato; 

i) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

j) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato; 

k) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do último 
lance ofertado. 

15.02 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
15.03 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

http://www.santatereza.rs.gov.br/
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16.01- Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do edital, deverão ser solicitadas, por escrito, ao Município de Santa Tereza, no 
Setor de Licitações, sito à Av. Itália, nº 474, Bairro Centro, ou pelo telefone 51- 3696-1200, no 
horário compreendido entre às 7h30min e 11h30min e 13h e 17h, preferencialmente, com 
antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 
16.02 - Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, no Setor de 
Licitações. 
16.03 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 
16.04 - Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 
16.05 - Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
presentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda, 
publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados 
(Internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados e de sua validade, pela 
Administração. 
16.06 - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor 
inicial contratado. 
16.07 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
16.08 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo 
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da 
Lei Federal nº 8.666/93). 
16.09 - A apresentação de proposta significa a aceitação dos termos desta licitação e vincula as 
partes nos termos do diploma jurídico que a rege. 
16.10- É permitida a subcontratação parcial dos serviços contratados a partir desta licitação. 
16.11 - Fica eleito o Foro da Comarca de Carlos Barbosa para dirimir quaisquer litígios oriundos 
da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja. 
 

Santa Tereza, 10 de dezembro de 2021. 
 
 

GISELE CAUMO 
Prefeita Municipal 

 
Aprovado  
Procurador Jurídico 
Cassiano Scandolara Rodrigues 
OAB/RS. 102.428

http://www.santatereza.rs.gov.br/
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LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021 
CREDENCIAMENTO - ANEXO I 

 
CREDENCIADO: 

 
Nome:   
Nacionalidade: Estado 
Civil: Profissão:   
Endereço: Rua/Av.  , nº , 
Bairro: Cidade: Estado: 
  CEP    
Nº da Identidade: CPF:    
E-mail:    
Telefone: Celular:    

 
 

EMPRESA CREDENCIADORA: 
 

Nome:     
Endereço: Rua/Av. , nº , Bairro:    
Cidade:   Estado: CEP:    
CNPJ/MF: Inscr. Municipal:                                  
Inscrição Estadual:  Telefone:     E-
mail:           

 
Através deste instrumento de credenciamento, a empresa acima descrita, nomeia o 
CREDENCIADO acima qualificado, para seu representante na licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 053/2021, promovida pelo Município de Santa Tereza, conferindo-lhe todos os 
poderes necessários para a prática dos atos licitatórios previstos na Lei Federal nº 8.666/93, de 
21 de junho de 1993, podendo o mesmo tudo assinar e requerer, em especial, protestar, 
ingressar com recursos, receber notificações, abdicar de direitos e assinar contratos e aditivos 
oriundos daquele certame licitatório. 

 
Local: de de . 

 
 

EMPRESA CREDENCIADORA 
 ASSINATURA 

http://www.santatereza.rs.gov.br/
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LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 
(entregar ao pregoeiro após o credenciamento) 

 
 

(Nome da empresa)......................................................................., CNPJ  n.º 
...................................................., sediada ............................................... (endereço completo), 
declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal – CP, conforme art. 4º, inciso VII, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, na qualidade de proponente desta licitação, que está ciente e 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, bem como os demais documentos de 
habilitação, e entrega os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos. 

 
 
 
 
 

Local e Data 
 
 
 

Assinatura do representante legal da licitante 

http://www.santatereza.rs.gov.br/
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ANEXO III 
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021  

MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA 
À Prefeitura Municipal de Santa Tereza  
Prezados Senhores,  
 
A Empresa ............................., com sede na Rua/Av. .............................., nº. ......, CEP..........................., 
Cidade de ........................... , - UF: ........... , inscrita no CNPJ sob nº........................................................... , 
abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente Pregão Presencial, 
propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a PRESENTE 
PROPOSTA, nas seguintes condições:  

LOTE Qtd 
Peças para veículo Ambulância Sprinter, placa ILW – 
8664, Ano 2004 

 Valor Unitário R$   Valor Total R$  

1.1 

MATERIAIS   

1 Borracha da porta de correr   

2 Borrachas portas D.   

1 Borracha Porta T.   

1 Motor giroflex   

1 Tirar vazamento giroflex   

MATERIAIS PARA PINTURA DO CAPO DIANTEIRO   

1 Tinta Lazuril 500 ml   

1 Verniz Lazuril 300 ml   

10 Lixas 3M   

1 Massa de polir alta america 100 ml   

MATERIAIS PARA PINTURA TRÊS PARALAMAS   

1 Tinta Lazuril 850 ml   

1 Verniz Lazuril 500 ml   

10 Lixas 3M   

1 Massa de polir alta america 250 gr   

2 Fitas 3M isolamento   

MATERIAL PARA PINTURA QUATRO RODAS   

1 Tinta Lazuril 250 ml   

1 Verniz Lazuril 250 ml   

MATERIAL PINTURA PORTA DE CORRER   

1 Tinta Lazuril 500 ml   

1 Verniz Lazuril 500 ml   

5 Lixas 3M Especial   

1 Massa de polir alta america 200 gr   

MATERIAL PARA POLIMENTO   

1 Massa de polir 3M 500 gr   

http://www.santatereza.rs.gov.br/
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1 Cera 3M 200 ml   

MATERIAL PARA REMOVER ADESIVOS   

1 Removedor de cola Maxi Rubber 01 LT   

Total do Lote 1.1 MATERIAIS  R$      

LOTE Qtd 
Serviços para veículo Ambulância Sprinter, placa ILW – 
8664, Ano 2004 

 Valor Unitário R$   Valor Total R$  

1.2 

SERVIÇO DE CONSERTO CANOA   

1 Serviço de solda MIG   

MÃO DE OBRA   

1 Serviço de mão de obra   

Total do Lote 1.2 MÃO DE OBRA  R$     

Valor total R$  R$      

 
1) Proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da 
empresa, mencionando o preço global para a execução do objeto desta licitação, onde deverão estar 
incluídos todos os custos com material, mão de obra, inclusive o BDI Benefícios e despesas indiretas 
(impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.);  
 
2) Planilha de quantitativos de custos totais e unitários;  
 
3) Validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias.  
 
4) Declaramos que, estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas 
determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídas todos as despesas 
necessárias à prestação dos serviços objeto desta licitação, incluindo transporte, seguro, impostos, 
taxas, encargos sociais e trabalhistas, custo de parcelas rescisórias, benefícios, administração, 
treinamento, custos diretos e indiretos e todos os outros ônus federais, estaduais e/ou municipais 
indispensáveis para o cumprimento do objeto da presente licitação.  
 
5) Dados Bancários:  

Banco do .......  
Agencia nº. ........  
Conta nº. ...............  

 
6) Contato:  
Sr. (Sócio-Diretor)  
Fone: ............... Fax: ............... Celular: ....... E-mail - ..............................  
 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 

........................., ......... de ............................ de 20.... 
Assinatura do Representante Legal. 

Carimbo do CNPJ

http://www.santatereza.rs.gov.br/
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LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021 

 
ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 
 
 
 

................................., inscrito no CNPJ n°. .................... , por intermédio de seu representante 
legal    o(a)    Sr(a)....................................,    portador(a)    da    Carteira    de    Identidade 
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no 
Inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 
1999 e no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 
............................................ 
(data) 

 
 
 

............................................................ 
(representante legal) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

http://www.santatereza.rs.gov.br/
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LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021 
 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

DADOS DA EMPRESA:     
 

NOME:     
 

CNPJ: INSC. ESTADUAL:   
 

ENDEREÇO:      
 
 

Na qualidade de representante legal da empresa acima descrita, declaro sob as 
penas da lei e para os fins da Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 053/2021, que a 
Empresa por mim representada, não está suspensa temporariamente da participação em 
licitações, nem impedida de contratar com o Poder Público e, da mesma forma, não está na 
situação de empresa inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, na forma dos incisos 
III e IV, do Artigo 87 da Lei Federal 8.666 /93 e alterações posteriores. 

 
 

Local e data 
 
 
 
 

Assinatura 
 

Nome: 

http://www.santatereza.rs.gov.br/
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2021  
 

ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO CONTRATO Nº .........../2021 

I – DAS PARTES 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA, Estado do Rio Grande do Sul, entidade de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 91.987.719/0001-13, neste ato representado pela Prefeita 
Municipal, a Sra. Gisele Caumo, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado 
..........................., pessoa jurídica de direito privado, sediado na Rua ....................., nº ......., na cidade de 
..................., CEP .......................... inscrita no CNPJ/MF sob nº ........................... doravante denominada 
simplesmente de CONTRATADA, fundamenta dos nas disposições do Decreto Municipal nº 959, de 08 de 
agosto de 2013 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e legislação pertinente, pelos termos da proposta 
e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes, 
considerando que a CONTRATADA foi declarada vencedora do Pregão Presencial n° 053/2021, 
constituído através do Processo Administrativo nº 308/2021.  
 

Pelo presente instrumento, as partes acima identificadas e qualificadas têm, entre si, como justo 
e acertado o presente CONTRATO Nº XXX/201X, que se regerá pelas cláusulas e condições 
abaixo descritas: 
II – DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 Considerando-se que a CONTRATANTE publicou o edital de licitação modalidade XXXXXX no 

XXX/201X, da qual a CONTRATADA restou declarada vencedora, após normal tramitação do 
procedimento, dando azo à presente contratação; 

 Considerando-se, ainda, que o presente instrumento contratual e, assim, todas as suas 
disposições, vinculam as partes, nos termos do ato convocatório e anexos, proposta e demais 
atos, da licitação que lhe deu origem, sendo aqueles, parte integrante deste contrato; 

 Considerando-se, por fim, que esta contratação regula-se – e assim deverão ser 
interpretados eventuais casos omissos – pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e pelos 
preceitos de Direito Público, aplicando-lhe, supletivamente, no que cabível, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

III – DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto do presente contrato (conforme edital). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IV – DO PREÇO, DO PAGAMENTO, DAS CONDIÇÕES E DOS DESCONTOS. 
CLÁUSULA SEGUNDA: O preço justo e acertado é de R$ xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), 
que serão pagos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA (conforme edital). 
Por ocasião do pagamento, o CONTRATANTE poderá efetuar o desconto dos valores de multas 
aplicadas à CONTRATADA, em função de inadimplência na execução do contrato. 
V – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
CLÁUSULA TERCEIRA: A presente contratação terá vigência pelo período de (conforme edital). 
VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
CLÁUSULA QUARTA: Os recursos necessários para atender às despesas decorrentes desta 
contratação estão alocados no Orçamento Geral do CONTRATANTE, nas seguintes rubricas 
orçamentárias: 
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06.01 Secretaria Municipal de Saúde, Trabalho e Ação Social 
10.301.0039.2045 Aquisição Manutenção Frota de Veículos 
(146) 333903900 Outros Serviços de Terceiro PJ 
0040 SAÚDE 15% 
06.01 Secretaria Municipal de Saúde, Trabalho e Ação Social 
10.301.0039.2045 Aquisição Manutenção Frota de Veículos 
(145) 333903000 Material de Consumo 
0040 SAÚDE 15% 

 
VII – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
CLÁUSULA QUINTA: Compete ao CONTRATANTE, dentre outras obrigações já estabelecidas: 
a) Pagar à CONTRATADA, na forma e condições estabelecidas na cláusula segunda deste 

instrumento, o preço ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 
c) Designar formalmente um representante para fiscalizar e acompanhar o cumprimento do 

presente contrato. 
CLÁUSULA SEXTA: Compete à CONTRATADA, dentre outras obrigações já 
estabelecidas: 
a) Entregar o objeto da contratação no prazo de XX dias após a assinatura do contrato; 
b) Dar garantia mínima de 90 (noventa) dias dos objetos licitados; 
c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas incidentes entre a 

CONTRADADA e seus empregados; 
d) Assumir inteira responsabilidade pelo adimplemento das obrigações fiscais decorrentes da 

execução do presente contrato; 
e)  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

si assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Não obstante o previsto nesta cláusula, a CONTRATADA responsabiliza-se integral e 
exclusivamente pelas despesas realizadas durante a execução do contrato, assim como por todos 
os encargos trabalhistas, previdenciárias, cíveis e tributários decorrentes das relações que ajustar 
com empregados ou prepostos seus, eventualmente utilizados para lhe auxiliar, ou decorrentes 
de danos por qualquer razão causados a terceiros, sem qualquer responsabilidade solidária do 
CONTRATANTE, aos quais desde logo, nesta, assegura o direito de regresso contra a 
CONTRATADA, em vindo a ser solidariamente responsabilizado. 
VIII – DO RECEBIMENTO 
CLÁUSULA SÉTIMA: Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
a) Definitivamente, após a verificação da conformidade do serviço com a especificação; 
O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei, pela licitação ou pelo contrato. 
IX – DA FISCALIZAÇÃO 
CLÁUSULA OITAVA: O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consiste na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, 
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercidos por fiscais 
nomeados por Portaria. 
X – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

http://www.santatereza.rs.gov.br/


19 

 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA 

Av. Itália, 474 – Fone: (54) 3456.1033 
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13 

http://www.santatereza.rs.gov.br 

 

CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão 
administrativa, previstos no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93, sendo que a rescisão deste 
contrato implicará na retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos 
causados ao CONTRATANTE. 
XI – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
CLÁUSULA DÉCIMA: Independentemente das sanções penais cabíveis, da indenização por perdas 
e danos, e da possibilidade de rescisão, a administração, no caso de inexecução total ou parcial 
do contrato, na forma do art. 87 da lei régia, poderá aplicar as seguintes sanções, cumuladas ou 
não com outras previstas no mesmo diploma legal: 
a) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 
b) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 
c) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias, após os quais 
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
contrato; 
d) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 
não adimplido do contrato; 
e) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 
contrato. 
Observação 01 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
Observação 02 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
XII – DA RESCISÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das 
formas previstas nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Todas as comunicações relativas ao presente contrato serão 
consideradas como regularmente feitas e entregues se enviadas por carta protocolada, fax ou 
correio eletrônico. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O presente contrato constitui o único e integral acordo entre as 
partes com relação aos assuntos aqui tratados, substituindo todos os outros documentos, 
inclusive cartas, memorandos ou propostas, pedidos de venda/compra antes firmados, bem 
como os entendimentos orais, por e-mail, fax e correlatos, mantidos entre os contratantes e que 
tenham sido anteriormente realizados, com exceção do próprio Edital de Licitação e seus anexos, 
que faz parte integrante do presente. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A abstenção do exercício, por qualquer das partes, de qualquer 
direito ou faculdade que lhe assistia, ou concordância com o atraso no cumprimento de 
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obrigações aqui estabelecidas não constituirá novação, não afetando aqueles direitos ou 
faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo. A abstenção do exercício, por qualquer 
das partes, de qualquer direito ou faculdade que lhe assistia, somente poderá ser considerada 
válida se feita por escrito. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As pessoas físicas e sócias representantes das pessoas jurídicas 
contratantes declaram, para todos os efeitos legais, terem legitimidade para a representação ora 
assumida em nome das pessoas jurídicas e que suas pessoas físicas não possuem ônus ou 
gravames que lhes impossibilitem de dispor dos bens objeto deste. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da 
Lei n° 8.666-93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela 
CONTRATADA, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio 
contratual. A concessão do reequilíbrio econômico financeiro do instrumento contratual será 
necessariamente precedido de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração 
analítica dos custos, por meio de apresentação de planilha de custos e formação de preços 
(anterior e atual), devidamente acompanhada dos documentos que comprovem aquela variação 
de custos. Fica expressamente vedado a inclusão, por ocasião do pedido de reequilíbrio, de 
componentes não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por 
força de determinação legal, ficando esta comprovação a cargo da CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: É permitida a subcontratação dos serviços do objeto deste 
contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As partes elegem o Foro da Comarca de Carlos Barbosa/RS, 
abdicando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões 
emergentes do cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato. 
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, depois de haverem rubricado todas as folhas na presença de 02 (duas) 
testemunhas instrumentárias e também signatárias, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos. 

Santa Tereza/RS, ........ de ....................... de .......... 
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 

GISELE CAUMO 
Prefeita Municipal – CONTRATANTE 

 
....................................................... 

CONTRATADA 
 

........................................................ 
FISCAL DO CONTRATO 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Assessor Jurídico - OAB/RS xxxxxx Aprovo nos 
termos da Lei Federal Nº 8.666/93 

 
TESTEMUNHAS: 

 
Nome: Nome: 
CPF nº: CPF nº: 
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LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021  

ANEXO VII 
PREÇO MÁXIMO FIXADO PELA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

LOTE Qtd 
Materiais para veículo Ambulância Sprinter, placa ILW – 

8664, Ano 2004 
Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

1.1 

MATERIAIS 
 

1 Borracha da porta de correr R$              350,00 R$        350,00 

2 Borrachas portas D. R$                77,50 R$        155,00 

1 Borracha Porta T. R$              155,00 R$        155,00 

1 Motor giroflex R$           1.350,00 R$     1.350,00 

1 Tirar vazamento giroflex R$              120,00 R$        120,00 

MATERIAIS PARA PINTURA DO CAPO DIANTEIRO 
 

1 Tinta Lazuril 500 ml R$                70,00 R$          70,00 

1 Verniz Lazuril 300 ml R$                60,00 R$          60,00 

10 Lixas 3M R$                  4,00 R$          40,00 

1 Massa de polir alta america 100 ml R$                30,00 R$          30,00 

MATERIAIS PARA PINTURA TRÊS PARALAMAS 
 

1 Tinta Lazuril 850 ml R$             130,00 R$       130,00 

1 Verniz Lazuril 500 ml R$                90,00 R$          90,00 

10 Lixas 3M R$                  4,00 R$          40,00 

1 Massa de polir alta america 250 gr R$                70,00 R$          70,00 

2 Fitas 3M isolamento R$                10,00 R$          20,00 

MATERIAL PARA PINTURA QUATRO RODAS 
 

1 Tinta Lazuril 250 ml R$                50,00 R$          50,00 

1 Verniz Lazuril 250 ml R$                50,00 R$          50,00 

MATERIAL PINTURA PORTA DE CORRER 
 

1 Tinta Lazuril 500 ml R$                70,00 R$          70,00 

1 Verniz Lazuril 500 ml R$                90,00 R$          90,00 

5 Lixas 3M Especial R$                10,00 R$          50,00 

1 Massa de polir alta america 200 gr R$                40,00 R$          40,00 

MATERIAL PARA POLIMENTO 
 

1 Massa de polir 3M 500 gr R$             100,00 R$       100,00 

1 Cera 3M 200 ml R$                50,00 R$          50,00 

MATERIAL PARA REMOVER ADESIVOS 
 

1 Removedor de cola Maxi Rubber 01 LT R$                50,00 R$          50,00 

Total do Lote 01 MATERIAIS R$    3.230,00 

LOTE Qtd 
Serviços para veículo Ambulância Sprinter, placa ILW – 

8664, Ano 2004 
Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

1.2 

SERVIÇO DE CONSERTO CANOA 
 

1 Serviço de solda MIG R$             100,00 R$        100,00 

MÃO DE OBRA 
 

1 Serviço de mão de obra R$        2.895,00 R$     2.895,00 

Total do Lote 02 MÃO DE OBRA R$    2.995,00 

Valor global estimado R$    6.225,00 
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