ESTADO DA PABAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL - Licitação
PROCESSO ADMINISTRATIVO H' 144/2018PP00038

LICITAÇÃO N". 00038/2018
XODAL:DhZZ: PREGÀC PRESENCIAL
t;?c: :-:r::o? preço

òrgâo Realizador do Certsníe:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

PRAÇA GETULIO VARGAS, 40B - CENTRO - SANTA RITA - PB.
CEP: 5fi300-410

O

órgâc

Realizador

do

Certame

acima

qualificado,

inscrito

no CNPJ 09.158.666/0001-61,

doravante denominado simplesmente CRC, torna público para conhecimento de quantos possam
interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio,
â£ 09:30 horas do dia 25 de janeiro de 2019 no endereço acima indicado, licitação na
modallaade

Pregão

Presencial

n°

00C36/2O18,

tipo

menor

preço;

tudo

de

acordo

com

este

i.nstr^JT.ento e em observância a Lei Federal n". 10.520, de 17 de juLho ds 2002, Decreto
Municipal n°. 038, de 17 de Outubro de 2017, e subsidiariariQrxte pela Lei Federal n°. 8.666, de
21 cs junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem come a Lei Complementar r." 123, de 14
de dezembro de 2006, alterada, conforme os critérios a procedimentos a seguir definidos,
objetivando obter a melhor proposta para: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS E ACESSÓRIOS.
1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui

objeto

da

presente

licitação:

AQUISIÇÃO

DE

MOTOCICLETAS

E

ACESSÓRIOS

PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TR.ÃN3IT0 DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA..

1.2.As

'sspecificaçies

do

objeto

ora

licitado,

enccntram-se

devidamente

detalhadas

no

correspondente Termo de Referência - Aj.exo I deste Instru.mer.ro.

1.3.A contratação acima descrita, que será processada nos tsnr.os deste instrumento
convocatcrio, especificações técnicas e informações corrpler.entares que o acompanham, quando

for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda
especifica - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS S ACESSÓRIOS -, ccnsiderada oportuna e imprescindível,
berr. come relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento
de ações continuadas para a promoção ás atividades pertinentes, visando á maximizaçâo dos
recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas

ferramentas de planejamento aprovadas.
1.4.Salienta-se que na

referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e

simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Pcrte, nos termos das disposições
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar n' 123/2005, por estarem presentes, isolada ou
simulta.neamente, as situações previstas nos incisos II a III, do Art. 4?, do mesmo diploma
legal, Fica, no entanto, asseguraác a i4E e EPP o tratarrento diferenciado s simplificado
previste nts demais Artigos do Capitulo V, Seção única, da LD n°. 123/20C6.

2.0. DO LOCAL E DATA E DA IMPDGMAÇÃO DO EDITAL
2...Os envelopes contendo a documentaçàc relativa á proposta de preçcs e a nabilitaçâo para
execução do objeto desta licitação, deverão ser entreguea â Pregoeiro Oficial até as 09:30
horas dc dia 25 de janeiro de 2019, no endereço constante do preâmbulo de.ste instnmiento.
Neste mes.mo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos
enve Lopes.

2.2.Informações cu esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais
de expediente: das 07:00 as 13:00 horas.

2.3.É facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar esclarecimentos
ou providências, referentes ao ato convocatório deste certam.e, se manifestadas por escrito e
ao Pregoeiro, protocolizando c original até 02 ;áois) dias úteis antes da data fixada

para realização da respectiva sessão pública para abertura dos envelopes com as propostas, nos
horárics de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte endereço; R Juarez Távora,
SN - Centro - Santa Rita - P3.

2.4.Caberá ao Pregoeiro, au.xiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a respectiva petição, responder.dn ao interessatíc no prazo de até 24

(vinte e quatro) horas, considerados oa data em que foi protocolizado o pedido.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA. LICITAÇÃO
3.1.ACS participantes, serão fornecróis os seguintes eleiTientos:
3.1.1.AN£XC I - T£RHO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;
3.1.2.ANEXO ir - KODELOS DE DECLARAÇÕES;
3.1.3.ANEXO III - KODELO DE DECLARAÇÍ.I DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;
3. i. -:. ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.2.A obtenção áo instruirento convooâtürio poderá ser feita aa seguinte forTia:
3.2.1.Pela Inter.-iet: wvro.santarita.pb.gov.br ou www.tce.pb.gcv.br; e
3.2.2.Impresso: junto ao Pregoeiro gratuitaniente.
4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitação reget-se-á pela Lei Federal n". 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto

Municipal n". 038, de 17 de Outubro de 2017, e subsidiariamente pela Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2C06, alterada, que ficam fazem partes integrantes deste instrumento,
independente de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO
5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, nonforme suas características e as
necessidades dc

ORC, e que admite prorrogação nos casos trevistcs pela Lei 8.666/93, está

abaixo i.-.dicado e será considerado a partir da emissão do Fedido de Compra:
Entrega: 5 íoinco) dias

5.2.C pr.azo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercido
fina.nceiro de 2019, considerado da data de sua assinatura:

5.3.As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte
dotação:

Recursos Próprios do Município de Santa Rita: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 2 TRANSITO. AQUISICAO
DE

veículos

DIVERSOS:

06

181

1813

1067.

COORDENACAO

DAS

ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

DO

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO: 04 122 2102 2182. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO; 4490.52 EQUIPAl-lENTO E MATERIAL PERMANENTE. FONTE DE RECURSOS - RECURSOS
PROPRIOS: 001

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1.03 proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar à Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaração de ciunprimento dos requisitos de
habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.

6.2.A
participação
neste
certame
é
aberta a quaisquer
interessados,
inclusive as
Kicroer.presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.
6.3.Nâc poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que nâo funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos pata
licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de
suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC.

6.4.Os licitantes que desejarem envirr seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via
postal - com Aviso de Recebimento AR
deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço
cor.sta.nte

do preâmbulo

dests instrumento, aos cuidados do

Pregoeiro - Miguel Carlos Lopes

Filho. NSo sendo rigorosamente observadas as exigências desce item, os respectivos envelopes
não

serão

aceitos

e

c

licitante,

pcrtanto,

desconsideradr

para

efeito

de participação

no

terta.tie.

c.b.Çuandc observada a ocorrência ca entrega apenas dos envelopes junto o Pregoeiro, sem a
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que
c licitante abdicou da fase de lances verbais.

6.6.É permitida a participação de empresas em consórcio, no máximo dois integrantes, que
deverão observar as seguintes normas:

6.6.1.Comprovação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito
pelas cor.sorciadas, com indicação da empresa responsável pelo consórcio, que deverá ser a que
possuir o maior capital social, devidamente integralizado na forma da legislação pertinente, a
qual representará o consórcio em todas as fases do certame.

6.6.2.Apresentação dos documentos exigidos neste instrumento, inerentes à fase de habilitação,
por parte de cada consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica e econômicofinanceira, os somatórios dos quantitativos e valores de cada consorciada, respectivamente, na
proporção da sua correspondente participação.

6.6.3.A proposta de preços deverá sí^r elaborada em papel timbrado da responsável pelo
consórcio e assinada pelo representante legal da referida empresa ou seu procurador,
devidamente constituídos.

6.5.4.A licitante vencedora fica obrigada a promover, antes da celebração do contrato, a

constituição e c registro do oonsórcio, nos termos do respectivo compromisso anteriormente
subscrito pelas consorciadas.

6.6.5.As integrantes serão responsáveis solidariamente pelos atos praticados em consórcio,
tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

5.6.6.A conç>rovaçèo prevista no item 6.6.1 e os documentos citados no item 6.6.2, deverão ser

apresentados na fase de habilitação - constantes do Envelope Documentação - sob pena de

inabilitação.

O

referido

envelope

c.everá

ter

as

indicações

da empresa

responsável

pelo

consórcio.

6.6.7.S

vedada à participação de empresa consorciada através de mais de um consórcio ou

isoladamente.

7.0.DA SEPRESEMTAÇÃO E DO CREDEHCIAMEMTO
7.1.0 lici^iante deverá se apresentar, cara credenciamento junto â Pregoeiro, quando for o
caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste
procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais.

Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas
fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído posteriormente
por outro devidamente credenciado.

7.2.Para c credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da
Lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instru-mento público ou particular da qual
constem

os

necessários

poderes

para

formular

verbalmente

lances,

negociar

preços,

firmar

declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituição da empresa,
qua.ndo for o caso, que comprove os poieres do mandante para a outorga. Caso a procuração seja
particular, deverá ter firma reconhecida por cartório corr.petente.
"".2.3.0 representante legal e o procurador deverão identi f:car-se exibindo docimnento oficial
que contenha foto.

1.3.Estes

documentos

deverão ser apresentados - antes

do

inicio da

sessão

pública - em

original, por qualquer processo de cópia autenticada por c.ettório competente, pelo Pregoeiro
ou membro da Equipe de Apoio.
7.4. A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de

credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente
certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a manifestarse

nas

correspondentes

fases

do

processo

licitatório.

Fara

tanto,

a

Pregoeiro

receberá

regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos
necessários à participação no certame, desde que apre.sentados na forma definida neste
instru-mento.

T.S.Ko momento de abertura da sessác pública, cada licitante, per intermédio do seu
representante devidamente credenciado apresentará, em separado de qualq-uer dos envelopes, a
seguinte documentação:

7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - .Anexo II.
7.5.2.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente cs requisitos de habilitação, conforme
modelo - Anexo III.

7.5.3.Comprovação de que o licitante í^tí enquadra nos termos do Art. 3' da Lei 123/06, se for o

caso,

se.ndo

tratairiento

considerada
diferenciado

microempress
e

ou

simplif;.cindo

empresa
na

de

forma

pequsno
defcr.ida

porte
pela

e

recebendo,

legislação

portanto,

vigente.

Tal

comprovação poderá ser feita através ia apresentação de qualquer -um dos seguintes documentos,
a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por profissional da área
contábil, devidamente habilitado, devendo ser reconhecida a firma em cartório do signatário;
b) certidão simplificada emitida pele junta comercial da sede do licitante ou equivalente, na
forma da legislação pertinente. A ausência da referida dsclaraçâo ou certidão simplificada,
apenas neste caso para comprovação dc enquadramento na forma da legislação vigente, não é

suficiente

motivo

para

a

inabilitação

do licitante,

apenas

perderá, durante

o presente

certa.me, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado a KE ou EPP, previstos
ca Lei 123/06.

7.6.Quando os envelopes Proposta ds Preços e Documentação forem enviados

via postal, a

documentação relacionada nos itens 7.5.1, 7.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do
e.nvelope Proposta de Preços.

9.0.DA PROPOSTA OB PREÇOS
5.1.A proposta deverá ser apresentada em Olíuma) via, dentre de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicações no anvetso:
P-S-EFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

PROPCSTA DE PREÇOS - PRíIGAO PRESENCIAL N®. 00039/2015
NOt<E PROPONENTE

ENDE.REÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e
seus elementos - Anexo l -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente
assinada por seu representante, contendo no correspondente item cotado: discriminação, marca
e/ou modelo e outras caracteristicas se necessário, o quantitativo e os valores unitário e
total expressos em algarismos.

8.3.Será cotadc uni único preíO/ marca, modelo para cada item, com a utilização de duas casas
decimais. Indicaçúes em ccr.trátic ascfio sujeitas a correções observar.lo-se os seguintes
critérios:

8.3.1.Faita de digites; serão acrescidos zeros;

0.3.2.Excesso de dígitos: ser.do o primeiro digito excedente menor que 5, todo o excesso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do digito anterior para mais e os demais
itens excedentes suprimidos.

8.4.No caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não

deverá ser inferior a 300% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência Anexo

I.

Disposição

em

contrário

nSo

desclassifica

automaticamente

a

proposta

apenas

o

respectivo item será desconsiderado.

8.5.A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com
clareza,

última

sem

alternativas,

rasuras,

emendas

e/ou

entrelin.has.

Suas

folhas

rubricadas

e

a

datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em

algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que
não poderá ser inferior a 60 dias, e outras inforinaçôes e observações
licitante julgar necessárias.

pertinentes que o

5.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valer total, resultado da multiplicação
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.

8.7.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para ura mesmo produto ou
serviço, prevalecerá o de menor valor.

8.0.No caso de alterações necessárias de proposta feitas ?e".o Ptngoeiro e sua Equipe de Apoio,
decorrentes exclusivamente de incorreçiias na unidade de medida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, bem como na multcplicaçâo e/ou soma de valores, prevalecerá o valor
corrigido.

8.S.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou e.xeouçèo, das condições de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições
do instrumento convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas
cara as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da respectiva
proposta.

fl.lO.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC,
desde que esteja devidamente preenchido.
8.11.Nas licitações para aquisição de

mercadorias

o

participante

indicará

a

origem dos

produtos ofertados. A eventual falta da referida indicação nâo desclassificará o licitante.

8.32.Serão

desclas.sifiçadas

as

propostas

que

deixare.T. de

atender

as

disposições

deste

instrumento.

9.O.DA HABILITAÇÃO
9.1.Os documentos necessários á habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01
luma) via, dentro de envelope lacrada, contendo as seguintes indicações no anverso:
PREFEITURA MUNlCIPAh DE SANTA RITA

DOCUMENTAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL N". 00038/2018
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes eleraentcs;
5.2.PESSOA JURÍDICA:

5.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.

5.2.2.Ato constitutivo. Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e em se
tratando de sociedade por ações, acompanhado de documentes de eleição de seus administradores.

5.2.3.Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentados na

forma da Lei, com indicação das páginas correspondentes dc livro diário em que o mesmo se
encontra, bem como apresentação dos competentes termos ds abertura e encerramento, assinados
por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

8.2.4.Regularidade

para

com

a

Fazenda

Federal

-

certidão

conjunta

negativa

de

débitos

relativos a Tributes Federais e à Divida Ativa da União.

5.2.5.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede cc licitante ou outro
equivalente na forir.a da Lei.

9.2.6.Comprovação de regularidade relativa â Seguridade Social INSS-CMO e do Fundo de Garantia

cor Tempo de Serviço FGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo
Instituto Nacional do Segure Social e Caixa Econômica Feceraj, tGspectivam.ente.
9.2.7.Prova de inexistência de débito.s inadimplidos perar.ta a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CMDT, noa termos do Titulo VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.
5.2.8. Declaração do licitante: de ciLtiprimento do disposto no Art. 7', inciso XXXIII, da
Constituição Federal - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.S65/93; de superveniência de fato
impeditivo no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a todas as
cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
5.2.9.Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.

&.2.10.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa juridica de
direito público ou privado.

9.3.Os documentos de Habilitação deverão ser organizados r.a ordem descrita neste instrumento,
precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, pela Pregoeiro ou membro da Equipe de
.■ipcio ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente
legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e
encerrados era envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que
visa facilitar os trabalhos, a ausência do indice de que trata este item, não inabilitará o
i icitante.

9.4.A falta de qualquer documento exigido,

o seu vencimento,

a ausência das cópias devidamente

autenticadas ou das vias originais para autenticação pela Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de
habilitação fora do envelope especifico, tornará o respectivo lioitante inabilitado. Quando o
docur.ento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos
correspondentes. Poderão ser utilizados, a critério da Pregoeiro os documentos cadastrais de
fornecedores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos
apresentados pelos licitantes, quando for o caso.
10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
lO.l.ila seleção inicial das propostas para identificação de quais irão passar a fase de lances
-erbais e na classificação final, observadas as exigências s procedimentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preço apresentado para o
correspondente item.

10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o
oispostc no Art. 3®, §2°, ca Lei S. 666/93, a classificação inicial para a fase de lances
verbais,

se fará através de sorteio.

10.3.Na presente licitação - fase de lances
será assegurada como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
10.1.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances -,
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.
IC.5.Ocorrendo a situação de empate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á
ha seguinte forma:

: .5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusâo
IC . 5.2.:\'ào ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do

irem

anterior,

serão

convocadas

as

demais

remanescentes

que

por

ventura

se

enquadrem na

situação de empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito;

íD.5.3.No
pequeno

caso

porte

realizado

de
que

equivalência
se

de

encontrem

sorteio entre elas para

valores

no

apresentados

intervalo

pelas

estabelecido

microempresas

como

situação

de

e

empresas
empate,

de

será

que se identifique aquela que prim.eiro poderá apresentar

.melhor oferta.

10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a
situação de empate e assegurado o tratamiento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno
porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certam.e.

10.7.-A situação de empate - fase de lances
na forma acima definida, somente se aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
peque.tc porte.
11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS

11.1. Para o recebimento dos envelopes e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 :quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
.-.er.hum outro será

aceito.

i: ..í. Declarada aberta à sessão pública pela Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos
interessados.
Somente participará ativamente da reunião um. representante de cada
licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar.

11 .5. D não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a
efetivação da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrum.ento Convocatório e seus anexos.

11. ; . Err. nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou
.substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião
destinada ao recebimento das propostas de preços.
11.5. A Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e
Documentação e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre
plename.nte os requisitos de habilitação.
11.6. PosterioriTiente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo
juntamente com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das

exigências constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a
docuirier.tação neles contidas.

11.7. Prosseguindo os trabalhos, a Pregoeiro analisará cs documentos e as observações
porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, era seguida, da classificação

inicial, indicando a proposta de menor preço e aquelas em valores sucessivos e superiores em
até dez por cento, relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim
:ulçar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião.

11.8. Não havendo para cada item licitado pelo menos crês propostas nas condições acima
definidas, serão classificadas as m^elhores propostas subsequentes, até o máximo de três,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
11.5. Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representantes dos licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir cio autor da proposta de maior preço.
.Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa
poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos trabalhos,
a critério da Pregoeiro.
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, e
deverão ser efetuados emi unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal,
quando convidado pela Pregoeiro, im.plicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o correspondente item cotado e na manutenção do último preço apresentado, para
efeito de classificação final das propostas.
11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a Pregoeira examinará

a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.

11.12.Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no
instnum.ento convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o
respectivo item, objeto deste certame, após o transcurso d;, competente fase recursal, quando
fcr c caso.

11.1.1.Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias,
a Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua
■aceirabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a
.apurajão de uma proposta que atenda as disposições do instrumento convocatório.
11.1': .Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada,
na qual serão registradas todas as
ocorrências e que, ao final, será assinada pela Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes
presentes.

11 .1.5.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e
:rabalr.ista das r.icroempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
a.ssir.atura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11 .15.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta
licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida pare comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
.■iabilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição;
11.15.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORO, para a
regularização da documentação, pagamiento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15.3.A nâo-regularizaçâo da docum^entaçâo, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
12.1.Havendo

proposta

com valor

para

o

respectivo

item

relacionado

no

.Anexo

I

-

Termo

de

Referência - Especificações, na coluna código, manifestamente inexequivel nos termos do Art.
48.

II,

da

Lei

8.666/93,

o

mesmo

será

desconsiderado.

Esta

ocorrência

não

desclassifica

automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item. correspondente.
13.0.DOS RECURSOS

13.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4'=, Inciso XVIII, da Lei Federal n°.
13.2.G

acolhimento

do

recurso

importará

a

invalidação

apenas

dos

atos

insuscetíveis

de

aproveitamento.

13.3.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeiro ao vencedor.
13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da
licitação ao proponente vencedor.

_t.5.0 recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por interm.édio do Pregoeiro,
devendo ser protocolizado o original, nos horários normais ce expediente das 08:00 as 12:00
r.ozas,

exclusivamente no seguinte endereço: R Juarez Tavora, SN - Centro - Santa Rita - PB.

14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1.Concluído £ fase
competitiva,
ordenada
às
propostas
apresentadas,
analisada
a
cocumentação de habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da
legislação vigente, a Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no

certame, remetendo-o a autoridade superior do ORO, juntamente com os elementos constitutivos
CO processo, necessários à Adjudicação e Homologação da respectiva licitação, quando for o
caso.

14.2.A autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos
interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado
apresentado pela Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde çue apresente a
devida fundamentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes.
15.0.DO CONTRATO

15.1..Apó.s a homologação pela autoridade superior do ORC, c adjuaicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com. as modalidades
permitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela
referida norma.

15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido
como vencedor da licitação.
15.3. ri permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do
contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor.
15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos
no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme c disposto nos Arts. 77, 78 e 79,
todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento integrai.
15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
In.l.Quet:, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar, de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado do Sistema

de Cadastraraento

Unificado de

Fornecedores - Sicaf e

de sistemas

semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
16.2..A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos
Arts. 9c e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na
execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado

pela inexecuçâo total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

16.3..Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
ccmur.icaçâo ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
15.4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação
sscrrra ac Contratado, e publicado na imprensa ofic-al, excluídas as penalidades de
advertência e .multa de mora quando for o caso, constando c fundamente legal da punição,
infor.mando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

17.0.DO RECEBIMENTO Oü COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
recebimento ou a comprovação de execução pelo ORC dc objeto licitado, observadas suas
características, se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão
especifica devidamente designados, após a verificação da quantidade, qualidade e outros
aspectos inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislação pertinentes,
e conseqüente aceitação.
13.0.DO PAGAMENTO

15.'..O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do período de adimplemento.
16.2.0 desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente da liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser

compensada com o pagam.ento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer
natureza.

19.0.DO RZAJUSTAMEHTO

19.1.Cs preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no
Art. 6ó, §§ 5® e 6®, da Lei B.666/93.

13.2.Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pcderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da

Lei 8.CCC/S3, mediante comprovação docu.-ner.tal e requerimento expresso do Contratado.
20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.Nao será devida aos proponentes

pela

elaboração e/ou

apresentação

de

documentação

relativa ao certame, qualquer tipo de indenização.

20.2.Nenhu.-na pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar
.T.ais de um.a Licitante.

20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente' comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presar.te licitação sejam
declaradas
feriado,
e
não
haver.cc
ratificação
da
co.tvocâçio,
ficam
transferidos
automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente
previstos.

20.5.'Acorrendo a supressão de serviço;, se o Contratado jú houver adquirido os materiais e
postos no local de trabalhe, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preço de aquisição
reg'alarmente comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceiros pela fiscalização.
20.6.Os preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do
contrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciação do ORC. A execução dos

serviços não previstos será regulada celas condições e cláusulas do contrato original.
20.7.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direitc de paralisar a
qualquer tempo a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado.

20.8.Decairá dc direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunioetic não terá efeito de recurso.
20.5.XCS

valores apresentcidos

pelos

licitantes, já deverão estar

incluídos os custos com

áquisiçâc de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre ca respectivos preços.
20.1C.£ste instrumento convocatório

e

todos

os

seus

elementos

constitutivos,

estão

disponibilizados em meio magnético, podendo ser obtidos lunto à Pregceiro, observados os
procedimentos definidos pelo ORC.

20.11.As

dúvidas

surgidas

após

a

apresentação

das

propostas

e

os

casos

omissos

neste

instrumento, ficacSo única e exclusivamente sujeitos a interpretação da Pregoeiro, sendo
facultada ao mesmo ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do proces.so.
20.12. Pare dirimir contrové.tsias decorrentes deste certa.T.e, excl-uidc qualquer outro, o foro
competente ê o da Comarca de Santa Rita.
Santa Rita - PB,

Iro de 2019

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 0003B/2018
ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitação: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS
NECESSID.ADES DO DEPART.A.MENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA..
2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
Q adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. As
cf.racteristicas e especificações do objeto ora licitado são:
DXSCRZMXNAÇAO

tODIGO

X7KIDADE

MOTOCICLETA ZERO KM, ANO 2019, MODELO 2020, COR BRANCA, MOTOR SOKC,
VALVÜLAS, REFRIGERAÇÃO A AR, 4 TEMPOS. CILINDRADA NO MÍNIMO 249,3,
CILINDRO, POTÊNCIA .MAXIMA 20,7 CV/8.000, RPM (GASOLINA) - 20,9CV/8.000 H

QUANTIDADE

UND

15

UND

15

LITROS, TRAVAIíENTO RESISTENTE REALIZADO POR CHAVES (ACOMP.ANHA AS CHAVES)
BAGACEIRO PARA BAULETO - BAGACEIRO REFORÇADO PARA BAOS E BAULETOS PAR-Ai

UND

15

MOTOCICLETAS DE 250 CILINDROS
í
CAPACETE PARA SEGURANÇA PARA* MofcCICLISTA - CAPACETÍ" .ARTÍCÜLADO DÜPLÍ !

UND

15

UND

15

UND

8

UND

7

UND

15

UND

15

UND

15

1

(ETANOL), TORQUE MÁXIMO 2,1 KGF.M/6.500 RPM (GASOLINA) - 2,1 KGF.M/6.5

RPM (ETANOL), INJEÇÃO ELETRÔNICA, PARTIDA ELETRICA, PESO A SECO 143 K

CAMBIO

5

VELOCIDADES,

DIANTEIRA

G.ARFO

TELESCÓPIO,

CURSO

DA

SÜSPENS

;

1
DIANTEIRA 220 MM, BALANÇA TRASEIRA TIPO MONOCROSS COM LINK, CURSO DA]
1

1

í
1385 MK, TANQUE DE COMBUSTÍVEL NO MÍNIMO 13,6 L (4,1

i

RESERVA).

-ACESSÓRIO SLIDER (MATA CACHORRO).
BAULETO - COMPATÍbÍLIDÂDE UNIVERSAL FIXADO SOBRE O BAGÍ
!

VISEIRA N° 60, ENGATE RÁPIDO,CERTIFICADO CONFORME 0 INME7R0, NA COR BRANCA

KIT COMPLETO COM DISPOSITIVO SÕNORO (SIRENE 01 UM), DISPÓSITÍVO LUMINOSO Õi
LED (GIROFLEX) NA COR VERMELHO £ BRANCO, CONTROLADOR E FIACAO ELETRICA
_

í

LUVAS PARA MOTOCICLISTAS: MATÉRIA PRIMA, TECIDO DE POLIESTER, NA COR PRETA^ !
MODELO

MEIO

DEDO,

REFORÇO

ENTRE

OS

DEDOS,

ALGA

ENTRE

OS

DEDOS

PAR)
i

MÉDIO

LUVAS PARA MOTOCICLISTAS: MATÉRIA PRIMA, TECIDO DE POLIESTER, HA COR PRETA,
MODELO MEIO DEDO, REFORÇO ENTRE OS DEDOS, ALCA ENTRE OS DEDOS PARfi
-RETIRADA, REFORÇO EM BORRACHA NOS PUNHOS, PROTEÇÃO EM BORRACHA NAS PALMAS,
PROTEÇÃO EM BORRACHA NOS DEDOS, PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO INJETADO. TAM
MÉDIO

UOTOVELEIRA PARA
MOTOCICLETAS:
NA
COR PRETA, PRCTECAO PLASTICA
ANTEBRACO, COTOVELO E TRICEPS, CPJ-IA DE BIO-ESPUMA, COTCVELEIR ESFECII

;
j
PARA CADA LADO DO BRAÇO (DIRETA E ESQUERDA). SILICONE NA PARTE INTERNA.ii
BO.RRACHA DE ALTA ABSORÇÃO NO COTOVELO. CINTAS ELÁSTICAS .NO BRAÇO DO PIL'

!

DIVERSAS ENTRADAS DE AR PARA MELHOR VENTILAÇÃO.

A MOVIMENTAÇÃO DOS JOELHOS, ALTA ABSORCAO DE IMPACTOS (EM CASO DE QUEDA),
PODE SER USADA TANTO SOBRE QUANTO ABAIXO DA CALÇA, PLACAS VENTILADAS,
superfície rígida com DEFLETORES, FORRO CONFORTÁVEL, SISTEMA DE PIVÔS
ANOTOMICAMENTE CORRETO.
1

!

VELCRO, PARA U.VIA MELHOR ACOMODACAO DA MESMA AO CAPACETE E ASSIM EVITANDC
:INFILTRAC.A0 de AGUA, na cintura TER.4 um AJUSTE DE ELÁSTICO EM TODA VOLTA Ní
BARRA PARA UMA MELHOR FIXACAO AO CORPO DO USUÁRIO. SERÃO FIXADAS FAIXAS
RSFLETIVAS nos PUNHOS E NAS COSTAS. O CONJUNTO SERÃ FABRICADO NOS TAM.ANHOS
M E G

3.0.0BRIGAÇÕES DO CONTRATADO
3.1. Respcnsabilizar-se por icdos os

e obrigações concçirr.er.tes â legislação fiscal, civil,

cribucária e trafcalnista, bsin como por todas as despesas n compromisso.s aasaniidos, a qualquer
titule, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
alterações,
deteriorações,
imperfeições
ou
quaisque.r
irregularidades
discrepantes às
exigências do instriimentc ds ajuste pactuado, ainda que constatados ap6s o recebimento e/ou
pagamento.

3.3.Não transferir a cutrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante
prévia 8 expressa autorização do Contratante.

3.4.K3nter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processe licitetòrio, se for o caso, apreser.ta.ndo ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado,

3.5.Emitir

Nota

Eiscal

correspondente

á

sede

ou

filial

da

empresa

q"ue

apresentou

a

doou.m.entação na fase de .habilitação.

3.6.Executar

todas

as

obrigações

assumidas

com

observância

a

melhor

técnica

vigente,

enquadrando-se, rigorosamente, dentre dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.

4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
4.1..Havendo proposta com valor unitério manifestamente i.nexeqüivel nos termos do Art. 48, II,
da
Lei
9.666/93,
o
mesmo
ser.i
desconsiderado.
Esta
ocarrêr.cld
não
desclassifica
autcmaticamente a propcsta, quando for o caso, apenas o itam corresponde.nte, relacionado neste
anexe.

5.0.MODELO OA PROPOSTA

5.1.É

parte

integrante

deste

Termo

de

Referência

c

modelo

de

proposta

de

preços

correspondente, podendo o licitanta apresentar a sua propcsta no próprio modelo fornecido,
desde que seja devidamente preenchido, oonforme faculta o ir.strurr.ento convocatório - Anexo 01.

ESTADO DA BARAZBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N" 00038/2018

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2018
CSJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE
•:ra;;s?orte e trânsito do município de santa rita..
proponente:

Prezados Senhores,

>;os zerrr.os da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
MARCA/MODELO

DISCRIMINAÇÃO

CODIGO

MOTOCICLETA
2C20,
COR

ZERO KM,
BRANCA,

ANO 2019, MODELO
MOTOR
SOHC,
2

UNIDADE

"~UKD

QUANTIDAl^
15

VrtLVÜLAS, REFRIGERAÇÃO A AR, 4 TEMPOS.
CILINDRADA NO MÍNIMO 249,5, 1 CILINDRO,
POTÊNCIA
MAXIMA
20,"7
CV/8.000,
RPM]
(GASOLINA) - 20,9CV/6.000 RPM (ETAHOL),
IORQUE
MÁXIMO
2,1
KGF.M/6.ÍCC
RPM
(GASOLINA)
2,1
KGF.M/6.500
RPM
'ETANOD,
INJEÇÃO
ELETRÔNICA,
PARTIDA
ElETRICA, PESO A SECO 143 KG, CAIÍ3I0 5
VELOCIDADES, DIANTEIRA GARFO TELESCÓPIO,
CURSO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA 220 MM,
3ALANCA
TRASEIR.A
TIPO
MONOCROSS
COMj
lINK, CURSO DA SUSPENSÃO TRASEIRA204 MM,
FREIOS - DIANTEIRO DISCO HIDRÁULICO DEJ
,245 MM COM SISTEMA ANTI BLOQUEIO (ABS)
TRASEIRO DISCO HIDRÁULICO DE 203 MM,
DIMENSÕES - ALTURA DO ASSENTO 675 MM
COMPRIMENTO TOTAL 2150 MM, LARGURA TOTAL
815 MM, ALTURA TOTAL 1210 MM, ALTURA

SüNIMA DO SOLO 270 MM, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 1385 m, TANQUE DE COMBUSTÍVEL NC
MÍNIMO 13,5 L i4,l L RESERVA). COM O

ACESSÓRIO SLIDER (MATA CACHORRO).
SAüLETO
COMPÃTliÍLIDADE "cKIVERSAL
FIXADO
BASE

SCBRE

O

FIXADORA

FERRAGENS,

LITROS,

BAGACEIRO
E

KIT

CAPACIDADE

TRAVAMENTO

CE

DE

DA

MOTO,

PARAFUSOS

NO

MÍNIMO

RESISTENTE

UND

COM
E

27

REALIZADO

POR CHAVES (ACOMPANHA AS CHAVES)
5AGAGEIR0
REFORÇADO

PARA
PARA

BÃULÍTO
3AUS

E

- 'bÃGAGEIRO
BAÜLETOS

;1JD

15

UND

15:

UND

15

PARA

MOTOCICLETAS DE 250 CILINDROS
CAPACETE

PARA

"SSGURANCÃ

PARA

MOTOCICLISTA - CAPACETE ARTICULADO DUPLA

VISEIRA N° 60, ENGATE RÁPIDO,CERTIFICADO
CONFORME O INMETRO, NA COR BRANCA
KIT

COMPLETO

(SIRENE 01

UM),

COM

DISPOSITIVO

SONORO

DISPOSITIVO LUMINOSO

DE

LSD <GIROFLEX) NA COR VERMELHO E BRANCO,
CONTROLADOR E FIACAO ELETRICA

LUVAS PARA MOTOCICLISTAS: MATÉRIA PRIMA,
TECIDO
DE
POLIESTER,
NA
COR
PRETA,
MODELO
MEIO
DEDO,
REFORÇO
ENTRE
OS
DEDOS,

ALCA

ENTRE

OS

DEDOS

PARA

RETIRADA,
REFORÇO
EM
BORRACHA
NOS
PUNHOS, PROTEÇÃO EM BORRACHA NAS PALMAS,

UND

P.UNITÁRIO

P.TOTAL

FROTECAO EM 30RRACHA SCS DEDOS, EP.CTECAO

ZK POLIPROPILEHO INJETADO. TAM^SKC) MEpiO_

iLÜVRS PARA- MOTOCICLISTAS: MATÉRIA "frÍMA,
TECIDO
MODELO

■JKD

DE
POLIESTER,
KA
CCR
FRETA,
MEIO
DEDO,
REFORÇO
ENTRE
OS

DEDOS,

ALCA

KETIRAD.A,

ENTRE

REFORÇO

OS

DECC5

EK

PARA

BORRACHA

NOS

ÍFUNHOS, proteção em BORRACHA NAS PALMAS,
FROTECAC EM BORRACHA NOS DEDOS, PROTEÇÃO
a-: POLIPROPILEHO INJETADO. TAMANHO MÉDIO

COTOVELEIRÃ
FRETA,

PARA

FSCTECAO

MOTOCICLETAsT
PLASTICA

NO

KA

COR

UKD

15

AI.-EERACO,

COTOVELO E TRICEPS, CA.MA DE BIO-ESPÜHA,
CCTOVELEIR
.2FAÇ0

ESPECIFIC.A

I DIRETA

E

L.ADO

DO

ESQUE.RDA). SILICONE

PARA

CADA

NA

RARTE INTERNA. BORRACHA DE ALTA ABSOBÇAO
KO

COTOVELO.

■DO

PILOTO.

CINTAS

DIVERSAS

MELHOR VENTILAÇÃO.
JCELHEIFA

ELÁSTICAS
ENTRADAS

NC

DE

BRAÇO

AR

PARA

_

PARA.

MOTOCÍCLISTAS": '

SEMI-

ajD

ARTICDLADA NA COR PRETA, PLACA DE REGIÃO
'DA
CANELA
MINIMALISTA
(ENCAIXE
POR

ÍDENTRO da 3CTA),

r-lATERIAL QÜE ACOMPANHA

A
MOVIMENTAÇÃO
DOS
JOELHOS,
ALTA
•A3S0RCA0 CE IMPACTOS (EM CASO CE QUEDA),
•PODE SER USADA TANTO SOBRE QÜANTC ABAIXO

;DA CALÇA,

PLACAS

rígida

com

VENTILADAS,

SUPERFÍCIE

D2FLET0RES,

Confortável,

siSTaiA

FORRO

de

pivôs

•ANOrOMICAKENTE CORRETO.
CAPA
PARA
COMPOSTO DE

CHDV.A
CONJUNTO
MOTOQUEIRO:
JAQUETA, FABRICADO COM NYLON

UND

15

iaiPERMEAVEL A BLUSA DEVERA TER GOLA ALTA
COM FECHAMENTO FP.ONTAl EM VELDP.C,
PARA

!'JMA

MELHOR

CAPACETE

■AGUA,

E

NA

ELÁSTICO

i-SLHOR
SERÃO

■pU.NHOS

ACQKODACAO

ASSIM

CINTURA
EM

TODA

FIXACAO

E

NAS

UM

NA

COSTAS.

AJUSTE

BARBA

CORPO

FAIXAS

MESMA

AO

INFILTFADAO

TERÁ

VOLTA

AO

FIXADAS

DA

SVIT.AKDO

DC

PARA

DE

DE
UMA

USUÁRIO.

REFLETIVAS

NOS

CUNJ0NTO

SERÁ

C

FABRICADO NOS TAMANHOS H S G

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - RS

PRAZO -

Item 5.0:

PAGAMENTO -

Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA -

Item 3.0:

/

de

Responsável

de

FOLHA 01/02

SSTADO DA PAKAXBA
PREFEITtmA MUNICIPAL DE SANTA RITA

comssm permanente de licitação

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL H" 00038/2018
MODELOS DE DECLAPAÇÕES
REF.: PRSGAO PRESENCIAL N' 00038/2013
PREFEITUPA MUNICIPAL DE SANTA RITA

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de currorimento do disposto no Art. 1", Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso
V, da Lei 8.666/53.
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7° inciso
XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.954, de 27 de outubro de 1999, declara nâo possuir em
seu q-cadrc de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou

perigoso e nem .menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na
licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.5SÓ/93, Art. 32, §2°, o proponente acima qualificado,
declara
nâo haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito â
habilitação/participação na presente licitação, nâo se encontrando em concordata ou estado

falimsntar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta,
ainda, nâo estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração
Federal, Estadual, .Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela
presente afirmação.

3.C - DECLARAÇÃO de submeter-se a tsdas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as
respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas-

cláusulas do

Local e Data.

NOME/ASSIMATURA/CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:

AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

FOLHA 02/02

RSF.: PRSGAO PRESENCIAL N' 00038/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

PROPONENTES
CNPJ:

4.0 - DECLARAçAO de elaboração independenre de proposta.
^identificação completa do representante do licitanta), como representante devidamente
constituído de (identificação completa do licitante ou do consórcio!, doravante denominado
(iicitante/consórcio;, para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Frsoâo Presencial n°
00038/2018, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 00038/2018 foi elaborada de

STianeira independente pelo licitante, s o conteúdo da proposta não foi, no todo ou era parte,
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato dc Pregão Presencial n® 00038/2013, cor qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n°
00039/2018 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial n° 00033/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
Cl que não tentou, por qualquer meie ou por qualquer pessoa, influir níi decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n® 00038/2018 quanto a participar
ou não da referida licitação;

d" que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presenciai n® 00038/2019
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer

outro

participante

potencial

ou

de

fato

do

Pregão

Presencial

n®

00038/2018

antes

da

adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Pre.sencial n° 00038/2018
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou

recebido de qualquer

integrante da Prefeitura Municipal de Santa Rita antes da abertura oficial das propostas; e
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração a que detém plenos
poderes e informações pata firmá-la.

Local e Data.

NOME/A3S:NATIRA/CARGO

Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:

AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

ESTADO DA PAPAIBA
PREFEITDBA MUNICIPAL DE SANTA RITA

CCMI3SÃ0 PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N^* 00038/2018
MODELOS DA OECLAPAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇAO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL

00038/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

PROPONEIÍTE
CNPJ

i.O - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Rrt. 4°, Inciso Vll, da Lei
10.520/02,

C proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4°, Inciso
VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisites de habilitação
exigidos no respectivo ínstra-nento convocatório que rege o certame acima Indicado.

Local e Data.

NOKE/ASSINATÜRA/CARGO

Pepresenrante legai do proponente.

OBSERVAÇÃO:

A DECLARAÇÃO DEVERÃ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MOMICIPAL DE SANTA RITA

ccatrssÃo permanente de licitação
ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2018
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N«: ..../2019-CPL
TERMO
RITA

DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
E
PARA
FORNECIMENTO
CONFORME
DISCRIMINADO
NESTE

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de ujn lado Prefeitura Mur:icipal de Santa
Rita - R Juarez Tavora, SN - Centro - Santa Rita - PB, CNPJ n' 09.159.668/0001-61, neste ato
representada pelo Prefeito Emerson Fernandes Alvino Panta, residente e domciliado na

~

CPF r.° 000.000.000-00,

Carteira de Identidade n®

CONTRATANTF., e do outro lado
nesta
"

ato

-

representado
-

doravante simplesmente

por

-

.... residente e

- ..., CPF n°

CCNT.RATADO,

decidiram

as

.

. , doravante simplesmente
-

-

domiciliado

na

CNPJ n°

....,

-

Carteira de Identidade n°

partes

contratantes

assinar

o

presente

contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00038/201S, processada nos
termos da Lei Federal n® 1C.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 036, de 17 de
Outubro de 2017, e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, boiT; como a Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006,
alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA..

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Pregâc Presencial n° 00038/2018 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição;
e será realizado na forma integral.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
0 valer total deste contrato, a base do preço proposto, é de RS ... (...).
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados sSo fixos pelo período de um ano, exceto para cs casos previstos no Att.
65, §.§ 5= e 6°, ca Lei 8,666/93.

Ocorrendo o desequilibrio econônico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram, inicialmente, nos termos do Art, 65, Inciso II, Alínea d, da Lei

8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
CLÁUSULA QtmíTA - DA DOTi^ÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
.Recursos Próprios do Município de Santa Rita:DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE £ TRÂNSITO. AQUISICAO
DE veículos DIVERSOS: 06 181 1913 1067. COORDENACAO DAS ATIVIDADE.S ADMINISTRATIVAS DO
DEPARTAI^ENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO: 04 122 2102 2182. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO; 4490.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. FONTE DE RECURSOS - RECURSOS
PROFP.IOS: 001

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processe regular, da seguinte
maneira: Psra ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo cara a execução do objete ora contratado, conforme suas características, e que
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/53,
considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:
Entrega: 5 {cincoi dias

está

abaixo indicado e será

o prazo da vigência do presente contrato será determinado: até o finai do exercício financeiro
de 2019, considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivan-ienre realizado, de acorde com as
respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para c fiel fornecimento contratado;
o - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto â qualidade dos
produtos, exercendo a mais am.pla e completa fiscalização, o que nâo exime c Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade

celacicnadõ ao objeto contratual, com. observância aos prazcs estipulados;
c - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes 4 legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por codas as despesas e ccmprcmissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão ca execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir

e

facilitar

a

fiscalização

do

Contratante

devendo

pr-ascar

cs informes

e

esclarecimentos solicitados;

e - £eré responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante cu a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órçác interessado;
t - Não ceder, transferir ou sub-concratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem- o con.hecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade cora as obrigações assumidas,
todas a.s condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatôrio,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUStJLA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO COHTEIATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Arr. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 76 a 79 da lei 8.656/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que .se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumpr: r as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, ás seguintes penalidades previstas nos Arts. 06 e 87 da
lei 9.053/93: a - advertência; b - rr.ulta de mora de C,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do
ocgetc

ora

contratado; c - muita

inexecucãc total

ou

parcial

ris 10%

do contrato;

(dez por centri;

sobre c valor contratado

pela

d - simultaneamente, qualquer das penalidades

cabíveis fundamentadas ns Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

rs

Para dirim.ir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Santa Rita.

E, por estarem ce pleno acordo, foi lavrado o presente ccntrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.
Santa Rita - ?3, ... de
rSSTEMüNKAS

PELO CONTRATAKTE

EMERSON FERNANE-ES ALVINO PANTA
Prefeito

OOO.DOO.OCCi-00
PELO CONTRATADO

de 2019.

