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PA 060/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

EDITAL 021/2022 

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINAS 

TIPO MENOR PREÇO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHUVISCA, no uso de suas atribuições, torna público, 

através do pregoeiro oficial, William da Rosa Peixoto (Portaria 006/2022), para o conhecimento dos 

interessados, que às 09 horas, do dia 27 do mês de julho do ano de 2022, através do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, será realizado o certame, com a finalidade de contratação de empresa 

para o fornecimento dos objetos descritos no anexo I deste edital, processando-se essa licitação nos termos da 

Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal nº1051/2017,com aplicação subsidiária da Lei 

Federal nº 8.666, de 21/06/1993. 

1 - DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação o fornecimento de veículos e maquinas, que possuam código FINAME 

conforme especificações técnicas mínimas anexas deste edital no Termo de Referência- Anexo I. 

2. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO: 

2.1. Para participar do pregão, o licitante deverá estar credenciado no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” 

através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, 

para acesso ao sistema eletrônico; 

2.1.2. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implicará a responsabilidade legal do 

licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico; 

2.1.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou ao Município de Chuvisca, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3- DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO: 

3.1. Poderá participar do presente pregão eletrônico, a empresa que atender a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, estiver devidamente cadastrado junto ao 

Órgão Provedor do Sistema, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br ; 

3.1.1. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá 

manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital; 

3.1.2 A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição e na Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a 

qualquer tempo; 

3.2. Não poderá participar desta licitação a empresa que: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.2.1. estiver impedida ou temporariamente suspensa de participar em licitação ou contratar com a 

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo se comprovar a sua reabilitação; 

3.2.2. incidir no estipulado no art. 9º da Lei 8.666/93; 

3.2.3. estiver incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração 

Pública Municipal de Chuvisca; 

3.2.4. que se encontre em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, 

dissolução, liquidação; 

3.2.5. que estejam reunidas em consórcio e/ou seja, controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, 

quaisquer que seja sua forma de constituição; 

3.2.6. estrangeiras que não funcionem no País; 

3.2.7. incorrer em outros impedimentos previstos em lei. 

3.3. A retirada do Edital poderá ser efetuada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 

www.chuvisca.rs.gov.br  ou diretamente no Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de Chuvisca, sito à 

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro, neste Município. 

3.4. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha relativa ao licitante e subseqüente 

encaminhamento de proposta de preço nas datas e horários previstos neste edital, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico. 

4- DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 

4.1. A efetiva participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de encaminhamento da proposta de preços, 

contendo marca e modelo do produto, especificações detalhadas, valor unitário (até duas casas decimais) e 

valor total, por item e demais informações necessárias, até o horário pré-estabelido neste Edital; 

4.1.1. A proposta, contendo os preços, deverá ser elaborada e enviada em formulário específico, 

exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico;  

4.1.2. As especificações deverão atender na integra as exigências mínimas deste Edital contidas no ANEXO I 

(Termo de Referência); 

4.2. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a 

sessão pública; 

4.3. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão 

eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão; 

4.4. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos que não correspondam às especificações 

contidas no ANEXO I deste Edital serão desconsideradas; 

4.5. No exame das propostas serão considerados obrigatoriamente: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.chuvisca.rs.gov.br/
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4.5.1. preço unitário e total para o item em moeda corrente nacional, expressa em algarismos, com no máximo 

três casas decimais após a vírgula, em conformidade com a Lei 9.069/95 e suas alterações; descrições 

mínimas exigidas no termo de referência, indicando marca e modelo do veículo; 

4.5.2. inclusão de todas as despesas que influenciem nos custos, tais como: despesas com transporte, seguros, 

fretes, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), obrigações sociais, 

trabalhistas, fiscais, encargos sociais, comerciais ou de qualquer natureza, e todos os ônus diretos; 

4.5.3. prazo de validade da proposta de no mínimo 30 (trinta) dias, a contar da data da sessão deste pregão 

eletrônico. No silêncio será considerado prazo de validade de 60 (sessenta) dias;  

4.5.4. o prazo para entrega, conforme disposto neste edital, estará sujeito a alterações a depender da 

necessidade da Administração; 

4.6. Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse 

público e da Administração; 

4.7. No caso de não aceitação a proposta será desclassificada e serão contatados os fornecedores que 

apresentaram as demais propostas, na ordem de classificação. 

5- ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO: 

O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com 

a divulgação da melhor proposta.  

6- FORMULAÇÃO DE LANCES: 

6.1. Tendo início à sessão pública da etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances, 

exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu 

recebimento e respectivo valor; 

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM, observando o 

horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos; 

6.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema; 

6.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado 

em primeiro lugar pelo sistema eletrônico; 

6.5. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, sendo vedada identificação do seu detentor; 

6.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada no mesmo dia, mediante aviso pelo sistema;  

6.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados; 

6.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão Eletrônico 

será suspensa e terá reinicio somente após a comunicação expressa aos participantes; 



 

Estad o  d o  Ri o  Gra nd e  d o  Su l  

Prefe i tu ra  Munic i pa l  de  Chuv i s ca  
Comi s s ã o  d e  Li c i t a ç õ e s  

 

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro, Chuvisca/RS  CEP: 96193-000 
 Fone: (51) 92000 6545  E-mail : licitacoes@chuvisca.rs.gov.br 

 

6.8. Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico 

contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido 

preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação; 

6.9. Depois do comunicado do pregoeiro, o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação de 

regularidade, conforme documentação exigida para habilitação, postada no portal. 

7- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

7.1. Depois da análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor; 

7.2. Na hipótese da proposta ou lance de menor valor não ser aceito ou, se o licitante vencedor desatender 

qualquer das exigências habilitarias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço e 

assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital; 

8- DA DOCUMENTAÇÃO 

8.1 – Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 

8.1.1. registro comercial, no caso de Empresa Individual; 

8.1.2. ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal No 6.404/76 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; 

8.1.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

8.1.4. decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir; 

8.1.5. declaração de idoneidade para contratar ou licitar com a Administração Pública, conforme modelo – 

ANEXO II, deste. 

8.2 – Documentos relativos à Regularidade Fiscal: 

8.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ (CGC/MF); 

8.2.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual – CGC/TE ou Municipal se houver relativo ao 

domicílio sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.2.3. cópia do alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal 

do estabelecimento licitante da pessoa jurídica; 

8.2.4. prova de quitação com a Receita Federal, Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, na jurisdição 

fiscal do estabelecimento licitante da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física;  

8.2.5. certidão negativa que comprove a regularidade fiscal com a Seguridade Social – INSS e com o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

8.2.6. certidão negativa de débitos da Justiça do Trabalho (Lei 12.440/11) 

8.3 – Documentos Relativos à Qualificação Técnica: 
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8.3.1. Atestado da capacitação técnico-operacional, em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora 

licitado, em características, quantidades e prazos. 

 Observação: Considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica seja similar ao objeto 

licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a quantidade executada e o período utilizado para 

tanto. 

8.4 – Documentos Relativos à Qualificação Econômico-financeira: 

8.4.1. certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor do Foro da sede da pessoa 

jurídica e, de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data não superior a 60 

(sessenta) dias antes da data prevista para apresentação dos documentos. 

8.5 – Demais exigências e condições: 

8.5.1. O licitante, ao participar do certame, afirma cumprir o disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal 

8.666/93, através de declaração expressa (escrita), responsabilizando-se pela veracidade desta informação 

(ANEXO II); 

8.5.2. Sob pena de inabilitação, o licitante deverá apresentar os documentos exigidos em original, cópia 

autenticada ou cópia não autenticada, que deverá estar acompanhada dos respectivos originais para 

autenticação por servidor da Prefeitura Municipal de Chuvisca, ou por publicação em órgão da imprensa 

oficial; não serão aceitos documentos em forma de reprodução pro fac-símile (fax), bem como apresentação 

de protocolo em substituição a documento solicitado; 

8.5.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

a) em nome do licitante, com número do CNPJ e respectivo endereço respectivo; 

b) em nome da sede (matriz), se o licitante for sede da empresa (matriz); 

c) em nome da filial, se o licitante for filial da empresa, salvo aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz); 

8.5.4. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias da 

data prevista para a abertura dos envelopes, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente 

expedidor ou por outra norma legal; 

8.5.5. A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas nos subitens 

anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante;  

8.5.6. Havendo superveniência e/ou fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as penalidades 

legais cabíveis; 

8.5.7. A apresentação da proposta por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua integral 

concordância com as cláusulas deste edital; 

8.5.8. Deverá ser informado em documento o nome, endereço, telefone ou fax, de um representante legal para 

assinar o contrato entre a empresa e o Município de Chuvisca, conforme sugestão anexa (Anexo III). 
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9- DA HABILITAÇÃO: 

Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a documentação do item 8, de acordo com o 

solicitado, devidamente atualizada. 

10- DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: 

10.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico; 

10.1.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 

10.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 

11- RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal 10.520/02, devendo o licitante manifestar 

motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, 

descrevendo sinteticamente suas razões, depois do término da sessão de lances, no prazo de até 10 minutos; 

11.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o 

licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro;  

11.2. O licitante disporá do prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões do recurso, juntando 

memoriais, por meio de formulário específico do sistema, que serão disponibilizados a todos os participantes, 

ficando os demais, desde logo intimados para apresentar as contra-razões, depois de decorrido o prazo do 

recorrente, em igual número de dias (3); 

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, dentro do período previsto, importará a 

decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor; 

11.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

11.5. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os 

encaminhados por correios ou entregues pessoalmente; 

11.6. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os 

aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que possam causar 

vício e este procedimento, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

12-DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. O Contrato será formalizado conforme modelo do Anexo IV deste Edital, que será formalizada no prazo 

de até 03 (três) dias úteis após a homologação do presente certame. 

12.2. O contrato terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazos estipulados no Edital.  

12.3. O Município publicará o contrato no site oficial do Município www.chuvisca.rs.gov.br e no mural da 

Prefeitura, localizada no Prédio do Centro Administrativo Municipal, sito na Avenida 28 de Dezembro, 3365, 

Centro, Chuvisca. 

12.4. O contrato terá vigência da assinatura até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado de acordo com entrega e 

garantia do produto.  

13-DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO  

 13.1. O Fiscal do contrato será uma comissão, designada por Portaria, que será a responsável pelo aceite e 

liquidação da nota fiscal de fornecimento e também conferência e assinatura do Termo de recebimento. Cabe 

http://www.chuvisca.rs.gov.br/
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ao fiscal do contrato proceder ao registro de ocorrências que por ventura venham a ocorrer adotando as 

providências necessárias ao seu pleno e fiel cumprimento.  

13.2. O objeto desta licitação deverá ser entregue em conformidade com o termo de referência deste edital e a 

homologação do certame, devidamente licenciado e emplacado no município de Chuvisca e acompanhado de 

NF contendo numero de serie do equipamento, ano de fabricação código finame, modelo 

maquina/equipamento descrição exata do objeto conforme descrição cadastrada pelo fornecedor junto ao 

BNDS  

 

14- DO RECURSO FINANCEIRO: 

As despesas, decorrentes do presente procedimento licitatório correrão a conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Categoria: 3.4.4.9.0.52- Equipamento e Material Permanente 

Recuso: 001 – Livre 

 

15- DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado, após aprovação do financiamento e repasse do valor será via BRDE, contados da 

entrega dos itens adjudicados, constantes da Autorização de Fornecimento, mediante a emissão da fatura 

correspondente, devidamente atestada pelo responsável pelo recebimento dos itens, dando conta do 

recebimento e do cumprimento das condições estipuladas no Edital. 

16- PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Concluída a análise das propostas, lavrar-se-á a correspondente Ata de Julgamento e Classificação das 

Propostas, cujo resumo contendo o resultado classificatório será p6ublicado na imprensa oficial, para ciência 

dos interessados e efeitos legais. 

16.2. Homologado, pelo Prefeito Municipal, será formalizado o contrato. 

16.3. As condições expressas no presente Edital e em seus anexos são básicas para o contrato que deles 

decorrer. 

16.4. As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão com base nas normas jurídicas e 

administrativas que forem aplicáveis e nos princípios gerais de direito.  

16.5. Os autos do processo desta licitação estarão com vista franqueada aos interessados a partir da 

divulgação/intimação das decisões recorríveis, na repartição incumbida do procedimento.  

 

17-DOS RECURSOS 

De todos os atos praticados no curso do procedimento licitatório, caberá recurso nos termos do que dispõe o 

art. 109 da Lei Federal No 8.666/93 e suas alterações.        

 

18-DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 
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Os interessados em obter maiores informações sobre a licitação e/ou cópia do Edital de Licitação, deverão 

dirigir-se à sede da PREFEITURA MUNICIPAL, no endereço citado, de Segunda a Sexta-feira no horário das 

9h às 12h e das 14h às 16hs, contatar pelos telefones (51) 92000 6545, (51) 92000 6551 ou pelo e-mail: 

licitacoes@chuvisca.rs.gov.br. IMPUGNAÇÕES ao edital, deverão se protocoladas junto à Prefeitura até 

três dias antes do certame.  

19-PENALIDADES E MULTAS 

             Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as 

licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) 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; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, será considerado como inexecução contratual: multa 

diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos 

e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

 19.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

 19.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer                              

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

                                              

 20-OUTRAS DISPOSIÇÕES 

1. Ao final de cada sessão realizada em ato público será lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada por 

todos os presentes, com a verificação da conformidade de todos os atos praticados, com as determinações do 

Edital. 

mailto:licitacoes@chuvisca.rs.gov.br


 

Estad o  d o  Ri o  Gra nd e  d o  Su l  

Prefe i tu ra  Munic i pa l  de  Chuv i s ca  
Comi s s ã o  d e  Li c i t a ç õ e s  

 

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro, Chuvisca/RS  CEP: 96193-000 
 Fone: (51) 92000 6545  E-mail : licitacoes@chuvisca.rs.gov.br 

 

2.  A apresentação dos Envelopes por parte do licitante interessado implica a total concordância com as 

condições deste Edital de Licitação e seus anexos, exceto quanto à(s) cláusula(s) tempestivamente 

impugnada(s) com decisão administrativa ainda não transitada em julgado. 

3. O não comparecimento de qualquer dos licitantes participantes às reuniões convocadas pelas Comissões 

não impedirá que estas se realizem. 

4. Os interessados em participar deste certame poderão examinar e adquirir o edital e seus anexos, na sede da 

Prefeitura Municipal, mediante requerimento. 

5. Fica facultado à Comissão de Licitação em qualquer fase do processo licitatório a promoção de diligências 

destinadas a esclarecer ou completar a instrução do mesmo, ou ainda, solicitar esclarecimentos adicionais aos 

licitantes, que deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

6. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros 

documentos. 

7. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela Comissão de Licitação, que se 

valerá dos dispositivos legais que regulamentam a matéria.  

 21-DOS ANEXOS 

Fazem parte deste Edital de Licitação, como anexos: 

1.  Descrição do Objeto – Anexo I; 

2. Atestado de idoneidade e declaração de não emprego de menor – ANEXO II;  

2. Termo de Credenciamento – ANEXO III  

3. Minuta de contrato – ANEXO IV  

 

 

     

 

 Chuvisca – RS, 11 de Julho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Joel Santos Subda 

                                                                                                Prefeito Municipal   

 

 

Este edital foi devidamente examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

              Em ___/___/______. 

             

        ________________________ 

              Assessor(a) Jurídico(a) 
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ANEXO I 

 (Este documento é parte integrante do Edital 021/2022, Pregão Eletrônico). 

 

 TERMO DE REFERÊNCIA  

I- APRESENTAÇÃO DO OBJETO: 

A presente Licitação visa aquisição de um veículo, de acordo com exigências mínimas, conforme segue: 

ITEM QUANT DESCRIÇÃO VALOR 

REFERÊNCIA 

01 01 Ambulância furgão superior de 10,5m³ interno, 

Potência mínima 129cv, Direção hidráulica, Ar condicionado Dianteiro 

original de fábrica, vidro elétrico original de fábrica, retrovisor elétrico 

original de fábrica, cilindrada superior a 2.250, Tanque de combustível 

mínimo de 85L, carga útil mínimo 1.530, Medidas externas: comprimento 

superior a 5.540, altura superior a 2.490, medidas internas salão ambulância 

comprimento superior a 3.100, altura superior a 1.890; prazo de garantia do 

veículo conforme manual de revisões. 

Transformação: 

Instalação do isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto a 

propagação de chamas (CONTRAN 498/14);  

A distribuição interno no salão de atendimento deverá considerar os 

seguintes aspectos: Deve dimensionar o espaço interno da ambulância, 

visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, 

equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.  

Os materiais fixados na carroceria da ambulância (armários, bancos baú e 

maca) deverão ter uma fixação reforçada de maneira que, em caso de 

acidentes, os mesmos não se soltem.  

Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro sem 

emendas, sendo laváveis e resistentes aos processos de limpeza e 

desinfecção comuns às superfícies hospitalares sendo necessário para total 

higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme 

ABNT NBR 14.561/2000; 

Piso antiderrapante em fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; 

O projeto dos móveis (lado esquerdo) deverá ser em peça única sem 

emendas para fácil higienização, com pintura antimicrobiana, todos os 

cantos arredondados, devendo contemplar o seu adequado posicionamento 

no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço. As portas dos 

armários deverão ser corrediças em policarbonato bipartidas, com aros 

inteiriços de alumínio e canaletas internas. 

Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra 

de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000;  

Balcão com bancada para medicamentos, local para guarda e fixação de 

prancha, portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de 

bateria e bancada para medicamento, confeccionada em Fibra de Vidro de 

cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000;  

Armário para acondicionamento de 02 cilindros de oxigênio 16 litros, 

confeccionada em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 

14.561/2000;  

01 banco para assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de 

segurança;  

01 banco baú em fibra de vidro para 02 pessoas com cintos de segurança 

R$ 350.500,00 
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individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de 

cabeça, assentos e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 

14.561/2000;  

Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio, instalada 

longitudinalmente no salão de atendimento, com comprimento mínimo de 

1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, 

sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais 

resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios com 

trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da 

maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida 

retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização 

de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca 

para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por 

apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com 

travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem 

riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente 

em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 24 meses. Deverão ser 

apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da 

maca e registro ou cadastramento na Anvisa; Laudo Técnico  com ensaio de 

deformação da estrutura com carga distribuída mínima de 490 KG e 

capacidade de carga mínima de 290 KG conforme requisitos ABNT NBR 

14.561/2000, DIN EN 1865/DEZEMBRO 1999, AMD STANDARD 004 e 

BS EN 1789:2007; Ensaio para avaliação de dispositivo de ancoragem da 

maca, com o objetivo de avaliar através de acompanhamento técnico, o 

desempenho, segurança e performance do sistema de ancoragem de macas, 

conforme requisito da norma NBR 14561/2000 feito por laboratório 

devidamente credenciado;  

Iluminação interna com 03 luminárias alógenas no teto e 03 Luminárias no 

teto em Leds;  

Iluminação em Led´s na cor branco dentro dos armários superiores;  

01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 04 Tomadas internas 

2P+T 110vca;  

02 Tomada Interna 12 Vcc;  

Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso;  

Bateria auxiliar de 100 Ah;  

Painel de controle central com chaves disjuntores térmica;  

Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão;  

Conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1200 Watts;  

Reles com fusível;  

Sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes injetadas em 

policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260  mm, largura 

mínima de 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos traseiros e 

02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 

Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá 

permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, 

em deslocamento e em situação de emergência, função de funcionamento 

apenas dos LEDs frontais e um lateral ou traseiros e um lateral e função de 

aumento gradual de intensidade dos LEDs, com no mínimo de 15 efeitos 

luminosos de flash distintos;  

Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de 

potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 

a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 

Vcc com um único autofalante; luzes de advertência fixadas nas laterais do 

veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira;  
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Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros;  

Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e 

manômetro;  

Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador  / umidificador.   

Instalação de 01 ventilador / exaustor;  

Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras;  

Vidro de correr e com película jateada na porta lateral;  

Vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente;  

Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre;  

balaústre fixado no teto;  

acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes);  

Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio;  

Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da 

ambulância, possibilitando o comando de dentro da cabine do motorista 

para o ambiente do paciente, sem a necessidade de instalar botões no painel 

do veículo, controlando a carga da bateria, ligando e desligando iluminação 

interna, ligando e desligando iluminação externa nas laterais e strobos no 

para-choque dianteiro e traseiro, ligando e desligando iluminação da entrada 

“farol de embarque”, ligando e desligando giroflex, ligando e desligando 

sirene e troca de tons, ligando e desligando tomadas 127vca/220vca e 

12vcc, trajetos através do GPS integrado, ligando/desligando o ar 

condicionado no compartimento do paciente e gerenciando a velocidade do 

mesmo “caso esteja disponível na ambulância”, com tela de no mínimo 7" 

touch screen, sistema operacional Android com função GPS, sensores de 

acelerômetro, giroscópio e proximidade. Equipado com processador 

mínimo Cortex A7-Dual Core 1.3 Ghz, memória RAM mínimo de 512 MB 

DDR3, placa de vídeo modelo mínimo Mali 400, memória interna mínima 

de 4 GB (memória externa expansível até 32 GB), com mínimo câmera 

frontal e resolução de vídeo Full HD. Possui conectividade com wi-fi, 

bluetooth e USB, Reproduz áudio e vídeo em diversos formatos, 

acompanhando carregador de parede 110/220V, carregador veicular 12V e 

cabo USB;  

Acompanhado junto a proposta o CCT (Comprovante de Capacitação 

Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, e Certidão de 

adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009 

que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na 

proposta comercial, A Entrega será feita somente por plataforma auto 

guincho. 
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02 01 Caminhão com coletor e compactador de lixo, fabricação nacional, 

zero quilômetro,  próprio para coletor e compactador de lixo, tração 4x2, 

ano/modelo no mínimo 2022/2022, motor de no mínimo 04 cilindros, 

movido a diesel, no mínimo 186 CV de potência, cabine basculante, 

direção hidráulica, ar condicionado, tacógrafo, assento para 02 

passageiros + motorista, freio de serviço a ar, tambor nas rodas 

dianteiras e traseiras com ABS + EBD, freio de estacionamento, eixo 

dianteiro com feixe de molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos e 

barra estabilizadora e eixo traseiro com molas principais semi-elípticas 

de ação progressiva, molas auxiliares parabólicas, caixa de câmbio 

manual de no mínimo 06 marchas a frente e 01 à ré, PBT de no mínimo 

16.000 kg, pneus, com estepe. Equipado com coletor e compactador de 

lixo, de taxa de compactação 4:1, capacidade de boca de carga de no 

mínimo 1,8m³, volume de lixo compactado de no mínimo 10m³ no 

interior da caixa. Caixa coletora de chorume com capacidade mínima de 

150 litros. Abertura da tampa traseira por 2 cilindros sendo 1 em cada 

lateral, descarga por painel ejetor com cilindro de dupla ação, teto chapa 

lisa, laterais em chapa única calandrada lisa. Sinalização de acordo com 

normais de trânsito vigentes. Plataforma traseira para 4 pessoas com 

corrimão superior e lateral. Pintura realizada da seguinte forma: limpeza 

prévia da superfície com desengraxante, posteriormente aplicação de 

fundo antioxidante (anticorrosivo) internamente e externamente no 

equipamento. Aplicação de duas demãos de tinta “PU-Poliuretana na cor 

a ser determinada posteriormente pelo órgão requerente. Contendo todos 

os equipamentos obrigatórios, exigidos pelas leis de trânsito. Emplacado 

e licenciado em nome do órgão requerente. Garantia de 12 meses sem 

limite de KM 

R$ 736.500,00 

03 01 Escavadeira hidráulica sobre esteiras, nova, ano e modelo 2022, fabricação 

nacional, motor diesel turbo alimentado com 04 cilindros, potência mínima 

125 HP, Tier III, equipada com peso operacional de mínimo de 18.000 kg, 

caçamba com capacidade mínima 0.90 m’,com esteiras de no mínimo 44 

sapatas de 700 mm, 02 roletes superiores e 07 inferiores, cabine fechada com 

rádio AM/FM, ar condicionado de fábrica, lança de com profundidade de 

escavação de no mínimo 5.150 mm de comprimento, velocidade de giro mínimo 

de 11 RPM tanque de combustível com capacidade mínima de 280 litros, força 

de tração de no mínimo 16.300 Kgf, força de escavação na caçamba de no 

mínimo 12.000 Kgf, força de escavação no braço de no mínimo 8.500 Kgf, com 

mínimo 02 velocidades de deslocamento. Garantia de 12 meses. 

 

R$ 858.000,00 

*A necessidade de que o fornecedor (fabricante ou distribuidor autorizado) tenha cadastro no 

Finame, válido, assim como o produto financiado. 

Visando eventuais reparos para manutenção da garantia, a licitante deverá estar sediada e possuir oficina 

autorizada pelo fabricante numa distância de raio máximo de 250 quilômetros de percurso da sede do 

Município de Chuvisca. 

O objeto desta licitação deve ser fornecido pela firma fabricante ou representante credenciado da 

fabricante, comprovando possuir em seu quadro equipe técnica apta a prestar completa assistência técnica, 

bem como, fornecimento das peças originais para manutenção do veículo. Este quando representante 

credenciado deverá apresentar na fase de habilitação o contrato de concessão com a fabricante do veículo 

comprovando ser representante autorizado. 
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Em conjunto com a proposta final a licitante deverá apresentar material informativo, catálogo ou 

prospecto técnico, com o MODELO informado na proposta, onde deverão constar os itens mínimos que 

são exigidos no termo de referência para fins de verificação entre o modelo apresentado na proposta e os 

itens exigidos no edital. 

 

II- DO VALOR DE REFERÊNCIA: 

Será considerado excessivo, acarretando a desclassificação da proposta, o preço unitário, superior ao valor 

de referência, de conformidade com o art. 48, II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.  

 

III- DA FISCALIZAÇÃO: 

O Fiscal do contrato será  uma comissão, designada por Portaria, que será a responsável pelo aceite e 

liquidação da nota fiscal de fornecimento e também conferência e assinatura do Termo de recebimento. Cabe 

ao fiscal do contrato proceder ao registro de ocorrências que por ventura venham a ocorrer adotando as 

providências necessárias ao seu pleno e fiel cumprimento.  

 

V- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Categoria: 3.4.4.9.0.52- Equipamento e Material Permanente 

Recuso: Livre 

 

VI- DA ENTREGA: 

Os veículos deverão ser entregues no pátio da prefeitura emplacado e licenciados conforme legislação no 

município de Chuvisca em até 150 dias após a homologação. 

                                                                                  

 

 

                                            

                                                                                 William Peixoto 

                                                                                  Pregoeiro Oficial 
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                                                                           ANEXO II 

(este documento é parte integrante do Edital 021/2022, Pregão Eletrônico). 

DECLARAÇÃO 

 

......................(NOME DA EMPRESA)....................................., CNPJ (CGC/MF) 

............................., com sede a .............................................(endereço completo)..................., 

DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

 

a) em obediência ao artigo 32, parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93, até a 

presente data, inexiste fatos impeditivos para sua habilitação no presente pregão, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

b) em cumprimento ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menor 

de 16 anos. 

 

Ressalva: 

 (   ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz. 

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

 

 

Município do Licitante, .......de.......................de 2022. 

 

 

                                                                Nome do declarante 

                                                               N° da carteira de identidade 

                                                                                        (Represente Legal da Empresa) 

 

OBSERVAÇÃO: A empresa detentora do menor lance deverá enviar a presente Declaração 

juntamente com a proposta de preços, em original ou fotocópia autenticada, papel timbrado ou 

carimbo de CNPJ, devidamente assinada pelo representante legal.  

                                       

 

                                                                                PA 060/2022 

ANEXO III 

(este documento é parte integrante do Edital 022/2022, Pregão Eletrônico) 

DECLARAÇÃO  

  A empresa ........................................................... credencia o Senhor (a) 

..................................................., residente e domiciliada a 

............................................................................................, telefone .............................., CPF 

.................................., RG ......................................, conferindo-lhe todos os poderes necessários à 

prática de quaisquer atos relacionados ao Edital 021/2022, Pregão Eletrônico, assim como os poderes 

específicos para assinar o contrato.  

Município do Licitante, ............ de .................................... de 2022. 

                                                            __________________________________ 

                                                           Diretor, Sócio Gerente ou Equivalente 

                                                                (identificar assinatura) 
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ANEXO IV 

(este documento é parte integrante do Edital 021/2022 Pregão Eletrônico) 

PA 060/2022 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO 

CONTRATO ......./2022 

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE CHUVISCA, através da 

PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ 01.610.869/0001 – 10, representada neste ato 

PREFEITO MUNICIPAL, Sr. JOEL SANTOS SUBDA, brasileiro, solteiro, portador de RG 

1075809234, SSP/RS e CPF 004.763.250-05, no uso de suas atribuições, doravante denominada apenas 

CONTRATANTE, e a........................................., CNPJ ou CPF.................................., CGC/TE ou RG 

............................, estabelecida na ................................................................................., representada neste 

ato ..............................................................................., doravante denominado apenas CONTRATADO, 

para a prestação do serviço descrito na cláusula primeira – Do Objeto. 

O presente Contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução 

do objeto contratado, descrito abaixo, constante do Processo Administrativo de Licitação 021/2022, no 

que dispõem as Leis Federais 9.503/97, 10.520/02, 123/06 e 8.666/93, suas posteriores alterações, Decreto 

Municipal 1051/2017 e demais legislação pertinente, bem como, pelos termos da proposta e pelas 

cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Do Objeto: 

 O presente contrato tem por objeto a Aquisição de um veículos, conforme o projeto básico 

do edital de licitação nº 0XX/2021, em conformidade com o Termo de Referência e a proposta vencedora, que 

fazem parte integrante desse contrato, como se nele estivessem transcritos. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Prazos para início e vigência: 

O prazo de entrega do objeto será de até 150 dias após a homologação e terá vigência desta data até 

XXXXXX, podendo ser prorrogado conforme prazo de entrega e garantia. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Obrigações da CONTRATADA: 

A CONTRATADA deverá: 

  I – executar fielmente o objeto do presente contrato; 

  II - indicar preposto para representá-la na execução do presente contrato; 

  III - responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas 

incidentes sobre o objeto contratado; 

  IV - responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE 

e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando 

da execução do contrato; 

  V - reparar e/ou corrigir, às suas expensas em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes do objeto contratado; 

  VI - manter, durante toda a execução do presente contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo licitatório. 

                          VII- manter as condições mínimas de garantia e assistência técnica, conforme licitado. 

CLÁUSULA QUARTA 

Obrigações da Contratante: 
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                                      A CONTRATANTE deverá: 

  I - efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados, em 

conformidade com a Cláusula Quinta; 

  II – determinar as providências necessárias quando a execução do contrato não estiver sendo 

realizado na forma estipulada no edital e no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções 

pertinentes, quando for o caso; 

  III - designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços objeto desse contrato. 

CLÁUSULA QUINTA 

Do Pagamento: 

                                     O pagamento será efetuado no prazo de até  XX dias via BRDE, a contar da data da 

entrega. 

   § 1° Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada 

com juros de 0,5% ao mês calculados pró rata dia, até o efetivo pagamento. 

                 CLÁUSULA SEXTA 

Das Penalidades e das Multas: 

                                         Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garantida 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 I - Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações acessórias; 

 II - Multa de 10% (dez por cento) por dia de atraso, limitada a um dia, após o qual será 

considerado inexecução contratual; 

                        III 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 03 

(três) meses; 

                        IV - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato no caso de causar 

prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos.  

                        V - Multa de 8%(oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 

contrato inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 03 (três) anos.  

   VI - 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 05 

(cinco) anos; 

   VII - Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento 

licitatório e na execução desse contrato, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 2 

(dois) ano(s). 

 § 1º As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 



 

Estad o  d o  Ri o  Gra nd e  d o  Su l  

Prefe i tu ra  Munic i pa l  de  Chuv i s ca  
Comi s s ã o  d e  Li c i t a ç õ e s  

 

Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro, Chuvisca/RS  CEP: 96193-000 
 Fone: (51) 92000 6545  E-mail : licitacoes@chuvisca.rs.gov.br 

 

Da Rescisão: 

                                      Será rescindido o presente contrato, sem qualquer direito à indenização para a 

CONTRATADA, mas sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, quando ocorrer: 

 I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

 II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

 III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 

da conclusão do contrato nos prazos estipulados; 

 IV - o atraso injustificado na entrega do bem; 

 V - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e 

no contrato;  

 VI - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 

da Lei nº 8.666/1993; 

 VIII - a decretação de falência; 

 IX - a dissolução da sociedade; 

 X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato;  

 XI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas 

no processo administrativo a que se refere o contrato; 

 XII - a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 

inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da Lei nº 8.666/1993;  

 XIII - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 

ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e 

outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

 XIV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato. 

 XV - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis. 

 §1º A rescisão do presente contrato fundamentada nos incisos I a XII , poderá ser determinada 

unilateralmente pela CONTRATANTE, com fulcro no art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. 

 §2º A CONTRATADA  reconhece os direitos da CONTRATANTE, previstos no 

art. 80 da Lei nº 8.666/1993, em caso de rescisão unilateral fundada em inexecução parcial ou total de 

cláusulas contratuais, especificações do projeto básico ou prazos. 

 § 3º Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do 

CONTRATANTE, mediante termo próprio, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já executados. 

CLÁUSULA OITAVA 

Da Dotação Orçamentária 

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

  

                                         Categoria: 3.4.4.9.0.52- Equipamento e Material Permanente 
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                                         Recuso: Livre 

 

CLÁUSULA NONA 

Da Fiscalização e Da Eficácia: 

O fiscal do contrato é a Sr XXXXXXXXX designada por Portaria. 

O presente CONTRATO somente terá eficácia depois de publicada respectiva 

súmula no Mural da Prefeitura. 

CLÁUSULA DÉCIMA  

 Disposições Gerais: 

Fica eleito o Foro de Camaquã/RS para dirimir quaisquer dúvidas e/ou questões 

oriundas do presente contrato. 

 

Chuvisca/RS, ..... de ...............de 2022. 

                  

          

                                                                         CONTRATANTE 

 

                                                                          CONTRATADA 

 

 

PUBLICAÇÃO 

CONTRATO ......./2022 

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO 

(Base legal: artigo 61, § único, da Lei Federal 8.666/93) 

 

• CONTRATANTE: 

o MUNICÍPIO DE CHUVISCA (Prefeitura Municipal de Chuvisca) 

o CNPJ 01.610.869/0001 – 10 

o ENDEREÇO: Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro, Chuvisca/RS, CEP 96.193-000  

 

• CONTRATADO: 

 

• OBJETO:  

 

Descrição resumida do OBJETO. 

 

• PREÇO: R$ ........... (............................................................). 

• PAGAMENTO: ....................................................................... 

• VIGÊNCIA: ........................................................................... 

 

Chuvisca/RS, ..... de ............... de 2022. 

 

                                                                          Prefeito Municipal 

                                                                               Contratante 


