EDITAL DE LICITAÇÃO nº 139-2013
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 011-2013
REGISTRO DE PREÇOS Nº 032-2013

Edital de Registro de Preços para eventual fornecimento de
peças automotivas, PARTE MECÂNICA, VEÍCULOS LEVES, para
a manutenção preventiva/corretiva da frota municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, RS, no uso de suas atribuições
legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna
público, para o conhecimento dos interessados, que às 9 horas, do dia 16 de agosto de 2013 ,
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, localizada no Centro
Administrativo Municipal Amantino Lucindo Montanari, Av. 25 de Julho, 202, centro, se reunirá a
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 001, de 02 de janeiro de 2013,
com a finalidade de receber os envelopes de documentos de habilitação e propostas financeiras
para o fornecimento de peças mecânicas, veículos leves, novas e originais ou genuínas, em
REGISTRO DE PREÇOS, destinadas a manutenção preventiva/corretiva de propriedade do
Município de Serafina Corrêa-RS, pelo regime de preço unitário sendo do tipo menor
preço, de acordo com o que determina a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei
Complementar nº 123-2006 e demais condições deste Edital.
1.0. OBJETO
1 - A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preço unitário no
fornecimento de peças automotivas, parte mecânica, novas e originais ou genuínas,
especificadas neste edital, para constarem em REGISTRO DE PREÇOS, a serem fornecidas,
quando delas o Município tiver necessidade.
1.1 – As peças deverão possuir garantia mínima de 06 (seis) meses, a contar da Nota Fiscal de
entrega.
2 - A especificação completa do produto a ser adquirido consta no ANEXO ao Termo de
Referência deste procedimento licitatório.
3 – As peças deverão ser inteiramente novas, sem terem passado por qualquer processo de
reciclagem, recondicionamento ou manufatura.
4 – As peças deverão obedecer as normas e padrões da ABNT e INMETRO e atender
eficazmente às finalidades que delas naturalmente se esperam, sempre peças de primeira linha.
4.1 – Entende-se por peças novas e originais ou genuínas, de primeira linha, para fins do objeto
deste edital, todos os componentes fabricados por indústrias que fornecem para as montadoras.
5 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.

2.0. DA PARTICIPAÇÃO E DAS VEDAÇÕES
2.1. Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, e que
satisfaçam todas as exigências contidas no corpo do instrumento convocatório, em seus
anexos e na legislação que rege a matéria.
2.2. Não poderá participar da presente Concorrência a empresa:
2.2.1. Tiver sido declarada inidônea por ato do Poder Público;
2.2.2. Estiver sob processo de falência ou recuperação judicial e extrajudicial da empresa;
2.2.3. Encontrar-se impedida de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública
ou qualquer dos seus órgãos;
2.2.4. Consórcio de empresas, sob nenhuma forma.
3.0. DA HABILITAÇÃO
3.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01:
3.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02.
3.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
3.1.3. REGULARIDADE FISCAL
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, por meio da
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou
sede do licitante;
e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;
f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, CNDT.
3.1.4. REGULARIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica. Se esta não possuir especificação quanto a sua validade, subtender-se-á a
validade de 30 (trinta) dias a data de sua emissão.
3.2. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação,
declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de
pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital.
3.3. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite
de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art.

42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei 11.488, de
15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração,
firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos
os documentos previstos neste edital.
3.4. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao
item 3.2 e 3.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal,
previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova
documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que
for declarada como vencedora do certame.
3.5. 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.
3.6. O prazo de que trata o item 3.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e
durante o transcurso do respectivo prazo.
3.7. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.4, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
3.8. Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou
por funcionário do Município de Serafina Corrêa-RS ou publicação em órgão de imprensa oficial.
Sendo que os documentos poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados
(internet) ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Administração.
3.9. As empresas participantes poderão ser representadas no ato licitatório por seu
representante legal, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo
acompanhado da carteira de identidade, ou por procurador munido do instrumento
procuratório, outorgado pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida. Estes
documentos deverão ser entregues fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissão
de Licitação, junto com os envelopes 01 (Documentação para Habilitação) e 02 (Proposta de
Preços). Os licitantes que não se fizerem presentes pela forma estabelecida neste item,
ficarão impedidos de se manifestar durante os trabalhos.
3.10. Do instrumento procuratório mencionado no item acima deve constar a outorga de
poderes para a prática de todos os atos inerentes à licitação, inclusive para desistência de
recursos.
3.11. A carta de credenciamento a ser apresentada juntamente com a carteira de identidade
do credenciado e documento que comprove os poderes do outorgante, substitui, para todos
os fins, a procuração a que se refere o item 3.9, inclusive no que concerne aos poderes para
a prática de todos os atos da licitação e renúncia ao direito de recorrer.
3.12. É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar
mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes
envolvidos.
4.0. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de
Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos,
fechados e identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-se a seguinte
inscrição:

AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA-RS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 011-2013
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA
EMPRESA)

AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA-RS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 011-2013
ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA
PROPONENTE
(NOME
COMPLETO
DA
EMPRESA)

5.0. DA PROPOSTA
5.1. O envelope n.º 02 deverá conter:
a) A proposta de preço, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante
legal da empresa ou do seu procurador legalmente constituído, mencionando a especificação do
item, o fabricante do(s) produto(s) cotado(s), sendo aceita somente um fabricante para cada
item cotado, preço unitário em moeda corrente nacional, inclusive o BDI (impostos, taxas,
contribuições sociais, lucro, etc.), e demais encargos pertinentes ao objeto em licitação, e deverá
ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Não será
permitida a alteração da ordem dos itens.
Observação 1: A proposta deverá conter o valor expresso em moeda corrente nacional,
cotação de preço unitário, admitida até 2 (duas) casas decimal. ex.(0,00).
b) Razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, nome e número do banco e agência onde
mantém conta, número da conta bancária da empresa e praça de pagamento.
c) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60(sessenta) dias consecutivos
contados a partir da data prevista para a entrega dos envelopes.
Importantíssimo: Deverá constar, ainda, o nome e qualificação do responsável pela
assinatura da ata de registro de preços.
6.0. DO TIPO DE LICITAÇÃO E DO JULGAMENTO
6.1. Esta Licitação é do tipo menor preço na forma prevista de menor preço por item.
6.2. Para julgamento das propostas, será considerada vencedora(s) a(s) que, estando
inteiramente de acordo com as especificações deste Edital.
6.3. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e
seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.
6.4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de
desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
7.0. CRITÉRIO DE DESEMPATE
7.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 3.2 e
3.3., deste edital.
7.1.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.
7.1.3. A situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal da
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo
do recurso interposto.
7.2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de
menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior
àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do
certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela
ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese dos itens 3.2 e 3.3 deste edital, a
apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas
com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas
para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
7.3. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigências do item 7.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da
proposta originariamente de menor valor.
7.4. O disposto nos itens 7.1 à 7.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta
de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa que satisfaça as exigências deste edital.
7.5. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público,
com a convocação prévia de todos os licitantes.
8.0. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
8.1.O valor máximo unitário previsto para cada item do objeto licitado é o estipulado no Termo de
Referência - valor unitário, anexo ao Termo de Referência, parte integrante deste edital.
8.2.Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores acima do valor previsto.
8.3.Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este
edital, bem como com preços unitários superestimados ou inexequíveis.
9.0. DOS RECURSOS
9.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos,
alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93.
10.0. DOS PRAZOS E DO RECEBIMENTO DO PRODUTO:
10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias,
convocará o vencedor para assinar A ATA DE REGISTRO, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
10.2.O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período,
desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante no item 10.1.
10.3.Se, dentro do prazo, o convocado não assinar A ATA DE REGISTRO, a Administração
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da mesma,
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.

10.4. O prazo de vigência do presente REGISTRO DE PREÇOS será de 01(um) ano, a contar
de sua assinatura.
10.5. O prazo de entrega das peças não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) horas
contados a partir do recebimento do(s) empenho(s).
10.6. O prazo de garantia das peças deverá ser de no mínimo 06 (seis) meses.
10.7. Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante beneficiário deverá
promover as correções necessárias no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, sujeitando-se
às penalidades previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade dos
produtos, especialmente para efeito de substituição, no caso de não atendimento ao solicitado,
arcando com todos os custos de transporte.
10.8. O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser
entregue(s) na Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, localizada na Avenida Arthur Oscar,
Bairro Gramadinho, em Serafina Corrêa, RS, ou em outro local a ser definido pelo Município,
com despesas de frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).
10.9. Por ocasião da entrega as peças deverão ser entregues em sua embalagem original de
fábrica, invioláveis, constando inclusive os seguintes dados: identificação do fabricante,
especificações técnicas e termo de garantia dos produtos.
10.10. O objeto será recebido:
provisoriamente, na entrega, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da
conformidade dos produtos com as especificações;
definitivamente, mediante recibo, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e
consequente aceitação, no prazo máximo de 15 dias contados do recebimento provisório.
10.11. A Administração rejeitará o fornecimento em desacordo com as especificações constantes
deste Edital.
11.0. DA FORMA DE PAGAMENTO:
11.1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, após a entrega e conferência das
quantidades solicitadas pelo Município.
11.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar no Departamento de Compras, a nota fiscal
do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho,(ordem de Compra).
11.3. Será obrigatório constar no corpo de cada Nota Fiscal emitida, a identificação do presente
processo licitatório (Concorrência Pública nº ..../2013, Ata de Registro de Preços nº....../2013).
11.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a
contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata.
11.5. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.
12.0. DAS PENALIDADES
12.1. O não cumprimento das obrigações, total ou parcial, sujeitará a contratada às seguintes
penalidades, garantida a prévia defesa e o contraditório:
12.1.1. multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o
qual será considerado inexecução contratual;
12.1.2. multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo de 01 (um ano);

12.1.3. multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo de 02 (dois anos).
12.2. As multas são independentes e a aplicação de uma, não exclui a das outras.
12.3. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.
12.4. No caso de aplicação de multa, a CONTRATADA será notificada, por escrito, da referida
sanção, tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a
importância à Secretaria Municipal de Finanças, sendo necessária a apresentação de
comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito.
12.5. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
12.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
13.0. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
13.1. 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.
14.0. DA FISCALIZAÇÃO
14.1. A fiscalização será efetuada pelo servidor municipal que será indicado pela secretário da
pasta, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.
16.0. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
16.1. As despesas decorrentes da futura contratação oriunda desta licitação correrão à conta
das dotações orçamentárias indicadas pela Secretaria Municipal de Finanças.
17.0. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições
do presente edital.
17.2. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e
local estabelecidos neste edital.
17.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou
quaisquer outros documentos.
17.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou
recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os
membros da Comissão Julgadora.
Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto
de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira
(art. 109, inciso I, a e b, da Lei n.° 8.666-93).
17.5.Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à
licitação os participantes retardatários.
17.6. DA ATA DE REGISTRO a ser assinada com o vencedor da presente licitação constarão as
cláusulas necessárias previstas da Lei n.º 8.666/93.
17.6.1. Serão incorporadas a ATA, mediante termos aditivos, quaisquer modificações que
venham a ser necessárias, nos seguintes casos:

17.6.2. Quando por iniciativa da Administração, houver modificação do quantitativo, para mais ou
para menos, para melhor adequação técnica.
17.6.3. Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento.
17.7. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:
a) ANEXO I – modelo proposta financeira;
b) ANEXO II – Termo de Referência;
e) ANEXO III– minuta da Ata de Registro de Preços.
17.8. O Município reserva-se o direito de anular ou revogar a presente Licitação, devidamente
justificada, sem que disso caiba aos participantes o direito de reclamação ou indenização.
17.9. Informações serão prestadas aos interessados no horário da 8:30 h às 11:00 h, na
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, RS, no Departamento de Licitação, sito na Av.25 de
julho nº 202, centro de Serafina Corrêa, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus
anexos mediante o pagamento da importância de R$ 5,00 (cinco reais), diretamente na
tesouraria do Município, ou pelo E-mail: www.serafinacorrea.rs.gov.br
Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 09 de julho de 2013.

Ademir Antônio Presotto
Prefeito Municipal

Assessor Jurídico
OAB-RS

ANEXO I
EDITAL Nº 139-2013 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2013
REGISTRO DE PREÇOS nº 032-2013
PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa
Proponente:
a) Razão Social ____________________________________________________________
b) Endereço _______________________________________________________________
c)Telefone___________________ E-mail ________________________________________
d) CNPJ: ____________________________
e) Conta Bancária:__________________Agência nº:____________Banco ______________
Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para constar no registro de
preços, no fornecimento dos itens relacionados na tabela abaixo.
Item

Descrição

Quant.Estim.

Valor unit.

VER TABELA EM ANEXO

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos
dos mesmos para elaboração da presente proposta.
E em consonância aos referidos documentos, declaramos:
1 – Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas
da minuta do contrato em anexo;
2 – Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou
vantagens, e frete para a entrega das mercadorias.
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante
com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.
Local e data:
Carimbo e Assinatura do Licitante

ANEXO III
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2013
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 032/2013
Aos .............. dias do mês de .......... do ano de dois mil e treze, no Centro Administrativo Municipal
Lucindo Amantino Montanari, localizado na Av. 25 de Julho, 202, o Município de Serafina Corrêa, RS,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 88.597.984/0001-80, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
Ademir Antônio Presotto, e as empresas detentoras
................., CNPJ nº ...................,
endereço................representada pelo Senhor ................; com amparo no Decreto Municipal nº 25, de
17 de maio de 2010, e Decreto Municipal nº 49, de 30 de outubro de 2008, consoante as disposições
contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e, em face da classificação das propostas
apresentadas na Concorrência Pública nº 011/2013, Registro de Preços nº 032/2013 , homologada
em ..............., resolve REGISTRAR OS PREÇOS para futuras aquisições de PEÇAS MECÂNICAS,
VEÍCULOS LEVES, especificados em tabela anexa, que fica fazendo parte integrante desta Ata,
consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
1.1. A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual fornecimento de peças
mecânicas, veículos leves.
1.2. As peças serão requisitadas de acordo com a necessidade e conveniência deste Município.
1.3. A existência de preços registrados não obriga este Município a contratar, sendo facultada a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
1.4. O prazo de vigência da presente Ata é de 1 (um) ano a contar da data da sua assinatura.
1.5. As peças serão inteiramente novas originais ou genuínas, sem terem passado por qualquer
processo de reciclagem, recondicionamento ou manufatura.
1.6. As peças devem obedecer as normas e padrões da ABNT e INMETRO e atender eficazmente às
finalidades que delas naturalmente se esperam, sempre peças de primeira linha.
1.7.O prazo de garantia mínimo de 06 (seis) meses, a contar do recebimento pelo município,
devendo a empresa substituir imediatamente as peças que apresentarem defeitos dentro do prazo
concedido, arcando com todos os custos de transporte.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
2.1. Sempre que julgar necessário, este Município solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de
Registro de Preços, o fornecimento das peças registradas, na quantidade que for preciso, mediante a
expedição de Pedido de Empenho ou Nota de Empenho ou Termo de Autorização.
2.2. A Secretaria Municipal requisitante do Registro de Preços solicitará ao Departamento de
Compras a aquisição das peças, contendo descrição, quantidade e local para a entrega.
2.3. As peças que vierem a ser adquiridas deverão ser entregues imediatamente ou no prazo de até
24( vinte e quatro) horas, a contar da requisição dos mesmos.
2.4. Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante beneficiário deverá promover
as correções necessárias no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, sujeitando-se às penalidades
previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, especialmente
para efeito de substituição, no caso de não atendimento ao solicitado.
2.6. A Autorização de Fornecimento/Pedido de Empenho/Nota de Empenho será enviada via facsímile/e-mail ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia. Caso a
empresa não possua aparelho de fac-símile/e-mail, a Autorização de Fornecimento deverá ser

retirada no Departamento de Compras, situado na Av. 25 de Julho, 202, Centro Administrativo,
Centro, Serafina Corrêa, no prazo de 1(um) dia, contado a partir da convocação.
2.7. O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Autorização de Fornecimento
poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa adjudicatária
durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município.
2.8. A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Autorização de Fornecimento no prazo
previsto, bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária quanto às
contribuições previdenciárias (INSS), aos tributos e contribuições federais (SRF) e Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (CEF) por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação de multa de 1
% (um por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo de outras penalidades
cabíveis, conforme item do edital.
2.9. Por ocasião da entrega as peças deverão ser entregues em sua embalagem original de fábrica,
invioláveis, constando inclusive os seguintes dados: identificação do fabricante, especificações
técnicas e termo de garantia.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
3.1. Quando da entrega dos materiais, o Município emitirá um TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISÓRIO, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as
especificações do edital, e definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade e
consequente aceitação pelo servidor responsável, Rodrigo Binoto Benetti.
3.2. Após a verificação, e consequente aprovação, será dado aceitação e emitido TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo de 15 dias contados do recebimento provisório.
3.3. A Detentora fica obrigada a atender todas as Autorizações de Fornecimento efetuadas durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.
3.4. Na hipótese de negar-se a detentora a receber as Autorização(s) de Fornecimento, esta(s) serão
enviada(s) pelo correio, registrada(s), considerando-se como efetivamente recebida(s), na data do
registro, para todos os efeitos legais.
3.5. Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, bem
como os impostos incidentes, ficando certo de que o Município nenhum outro ônus caberá além do
pagamento do preço constante na Tabela Anexa que faz parte integrante deste Ata.
3.6. No texto da nota fiscal, deverão constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, os valores
unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição (Concorrência n.º ......–RP
nº ....., Autorização de Fornecimento nº.........).
3.7.Havendo erro na nota fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento ficará suspenso, até
que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias.
3.8. Eventual atraso nos pagamentos não isentarão em qualquer hipótese a detentora da presente
Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos pedidos.
3.9. O pagamento será efetuado na conta bancária indicada pela(s) empresa(s) adjudicatória, num
prazo de 30 (trinta) dias após recebido em definitivo os serviços. Ocorrendo atraso no pagamento, os
valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a
substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata.
3.10. O pagamento dar-se-á por meio de ordem bancária, na conta corrente indicada pela empresa
adjudicatária, ou mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, desde que a
empresa adjudicatária efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.
3.11. Os preços que vierem a constar na Autorização de Fornecimento, não poderão sofrer alteração
ou reajustamento.
3.12. O preço do valor registrado não sofrerá qualquer tipo de correção ou reajuste durante a vigência
do presente termo.

3.13. O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o
equilíbrio econômico dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado de
documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da Administração, a qual
deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação
comprobatória, o fornecimento do serviço, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer
normalmente, pelo preço registrado em vigor.
3.14. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente
à época.
3.15.O Município, quando ocorrer, poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços
registrados garantidos a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a
redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço
fixado será válido a partir da publicação.
CLÁUSULA QUARTA: DAS PENALIDADES
4.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a detentora conforme a infração, estará sujeita às
seguintes penalidades:
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 ou as obrigações com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
c) executar o contrato ou as obrigações com atraso injustificado, até o limite de 10(dez) dias, após os
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato/Pedido de Empenho/Nota de Empenho/Termo de Autorização;
d) inexecução parcial do contrato ou das obrigações: 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/Pedido de Empenho/Nota de Empenho/Termo de Autorização ;
e) inexecução total do contrato ou das obrigações: 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/Pedido de
Empenho/Nota de Empenho/Termo de Autorização;
f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações:
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/Pedido de Empenho/Nota de Empenho/Termo de Autorização.
4.2. As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
4.3. As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a
gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da intimação do ato.
4.4. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”,
da Lei nº 8.666/93.
4.5. No caso de aplicação de multa, a CONTRATADA será notificada, por escrito, da referida sanção,
tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a importância à
Secretaria Municipal de Finanças, sendo necessária a apresentação de comprovante do
recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito.
4.6. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

4.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
4.8. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES:
4.8.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública
poderá ser também aplicada àqueles que retardarem a execução do pregão;
4.8.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;
4.8.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
4.9. É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a
defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:
I – Pela Administração, quando:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de
preços;
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a administração não aceitar sua justificativa;
c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de
preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentados;
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
5.2. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos no
inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
5.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita
por publicação no Diário Oficial do Estado e imprensa oficial do Município, considerando-se
cancelado ou suspenso o preço registrado a partir da publicação.
5.4.A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da
obrigação de contratar com a administração, se apresentada com antecedência de 15 dias da data da
convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos preços
registrados, facultada à administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA SEXTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes desta Ata de Registro correrão por conta das dotações orçamentárias
autorizadas pela Secretaria Municipal de Finanças.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. A detentora da Ata de Registro de Preços, deverá, comunicar à Prefeitura, toda e qualquer
alteração nos dados cadastrais, para atualização.
7.2. As interessadas devem ter pleno conhecimento de todas as disposições desta Ata, não podendo
invocar nenhum desconhecimento como impeditivo do cumprimento de sua proposta ou de perfeito
cumprimento da Ata.

7.3. Os preços serão registrados no Departamento de Compras, que poderá requisitar, quando
necessário, à celebração das contratações decorrentes, mediante a solicitação formal pelo
Secretário Municipal da unidade requisitante, de contrato administrativo junto a Secretaria de
Administração, durante o período da sua vigência e nas condições deste edital, sendo que as
contratações serão efetuadas após manifestação favorável da Secretaria Municipal de Finanças.
7.4. A Administração, por meio do Departamento de Compras, emitirá o Termo de Autorização/Pedido
de Empenho/Nota de Empenho, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos serviços
adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, nos termos do §4° do artigo 62 da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, autorizadas, caso a caso, pelo Secretário Municipal da unidade
requisitante, após manifestação favorável da Secretaria Municipal de Finanças.
7.5. Fica a detentora desta Ata obrigada a manter, durante toda a execução da Ata, compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação conforme art. 55, Inciso XIII da lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações.
7.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir os materiais referente ao
registro de preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer espécie. Fica
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de
registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de
condições, de acordo com o Decreto Municipal nº 49-2008.
7.7. Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser
convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, independentemente da cominação
prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 posteriores alterações.
7.8. Observados os critérios e condições estabelecidos na presente Ata, a Administração poderá
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões
de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento
compatível com o solicitado pela Administração, observadas as condições do Edital e o Preço
Registrado.
7.9. O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do
BENEFICIÁRIO DO PREÇO REGISTRADO/CONTRATADO para outras entidades, sejam, técnicos
ou quaisquer outros.
7.10. O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse
público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer à qualquer momento, desde que
amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direito ou indenização.
7.11. Fica eleito o Foro de Guaporé, para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de
Registro de Preços.
7.12. E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de
igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por
bom, firme e valioso.
Serafina Corrêa, ..................

