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A empresa interessada na participação do PROCESSO LICITATÓRIO N° 045/2021 – PREGÃO 

ELETRÔNICO N° 16/2021 deverá preencher as informações solicitadas neste formulário, e remetê-lo para o 

Departamento de Compras e Licitações via e-mail licitacoes@majorgercino.sc.gov.br, caso contrário a 

Prefeitura Municipal de Major Gercino exime-se da obrigação de comunicar diretamente ao interessado, 

possíveis alterações no Edital, bem como prestar esclarecimentos. 

 

 

 

TERMO DE RETIRADA DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2021 
 

 

EMPRESA: ________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO: _______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

CNPJ DA EMPRESA: ________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: ______________________________________ 

 

TELEFONE: ( ) _______________________________ 

 

E-MAIL: _______________________________________ 

 

 

 

Major Gercino, __________ de _________________ de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura e Carimbo da Empresa 

 

 

 

Nome Legível: ________________________________ 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 45/2021 

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO COM REGISTRO DE PREÇOS n° 16/2021 

 

DATA DE ABERTURA: 11/05/2021 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h do dia 27/04/2021 até 08h30 do dia 11/05/2021 

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09h do dia 11/05/2021 

LOCAL: Portal: Bolsa Nacional de Compras (BNC) www.bnc.org.br  

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAJOR GERCINO, Praça Geronimo Silveira Albanas, 78, Centro, Major Gercino – SETOR DE 

COMPRAS E LICITAÇÕES, CEP 88.260-000. 

 

O MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO, Estado de Santa Catarina, localizada na Praça Gerônimo Silveira 

Albanas, nº 78, torna pública a abertura de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO COM 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM através do PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 45/2021, visando a AQUISIÇÃO CONFORME NECESSIDADE DE PNEUS 

NOVOS DE PRIMEIRA LINHA E ACESSÓRIOS PARA USO DA FROTA DA PREFEITURA DE 

MAJOR GERCINO de acordo com as especificações do Anexo I do Edital que será regido pela Lei nº 

10.520/2002, pela Lei nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações pertinentes e, 

ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 

 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE 

 

Justifica-se a necessidade de realizar PREGÃO ELETRÔNICO, em face das peculiaridades da contratação. 

Existe a necessidade de realização do Registro de Preços, sendo o Pregão uma das formas permitidas para 

sua efetivação. Optou-se pelo Registro de Preços pela dificuldade de mensurar exatamente a quantidade a ser 

utilizada deste tipo de objeto durante o ano. 

 

1. DO OBJETO. 

 

1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA CONFORME NECESSIDADE 

DE PNEUS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA E ACESSÓRIOS PARA USO NOS VEÍCULOS DA 

FROTA DA PREFEITURA DE MAJOR GERCINO (INCLUIDO PREFEITURA E FUNDOS). 

1.2. As empresas proponentes e os produtos cotados deverão atender, no mínimo, as seguintes especificações 

técnicas: 

1.2.1. Ao estabelecido na Portaria nº 5 do INMETRO de 14/01/2000, e suas atualizações, se houver;  

1.2.2. Não serão aceitos pneus com data de fabricação superior a 12 (doze) meses, a contar do dia da entrega 

dos mesmos. A data de fabricação deverá constar no pneu, em alto relevo, bem como a marca e modelo do 

mesmo. Havendo codificação, o pneu deverá vir acompanhado de tabela com respectivos significados;  

1.2.3. Somente serão aceitos pneus com o logotipo do INMETRO/OCP (Organização Certificadora do 

Produto) em alto relevo, não sendo permitida a apresentação através de adesivo de contato, que é de fácil 

adulteração e difícil averiguação de autenticidade;  

1.2.4. A licitante vencedora ficará responsável pela substituição, toda vez que os mesmos não atenderem as 

exigências do presente Edital, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após sua ocorrência, ficando 

ainda sujeita as demais penalidades legais. 

1.3. Não serão aceitos produtos de 2ª linha, de má qualidade ou de meia vida. Caso isso ocorra, o fornecedor 

assume as despesas de troca e deverá retirar o produto danificado na Prefeitura Municipal e enviar outro sem 

qualquer ônus ao Município.  

1.4. Obrigatoriamente deverão estar estampados na lateral externa do pneu o DOT (nº de série com doze 

dígitos), nome ou logomarca do fabricante e origem (local de fabricação), índice de carga máxima e índice 

de velocidade compatível com o veículo;  

http://www.bnc.org.br/
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1.5. Para pneus sem câmara de ar, este dado deverá estar gravado na parede lateral externa. 

1.6. As quantidades são máximas, podendo, no entanto, a Administração não fazer uso da totalidade ou 

ainda, poderá acrescer o quantitativo respeitados os limites legais da Lei nº 8.666/1993. 

1.7. As quantidades a serem utilizadas serão definidas através de autorização, que só poderá ser emitida no 

prazo de validade do registro de preços correspondente, o que neste caso é 12 (doze) meses após a 

homologação do certame.  

1.8. A entrega deverá ocorrer de acordo com a necessidade do Município de Major Gercino, mediante 

formalização de pedido escrito dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços. O prazo para a 

entrega é de 10 (dez) dias contados da data da solicitação, no endereço: PRAÇA GERONIMO SILVEIRA 

ALBANAS, 78, CENTRO, MAJOR GERCINO, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das 

13h30 às 17h, por conta do fornecedor vencedor. 

1.9. Não é obrigatório cotar preços para todos os itens. Todavia, os preços cotados serão considerados com 

até 2 (duas) casas após a vírgula.  

1.10. No valor apresentado em proposta, deverão estar inclusas todas as despesas com fretes de entrega. 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas 

no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as 

exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 

2.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela 

exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa Nacional de Compras. 

2.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

2.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sido declarada inidônea por órgão ou entidade 

da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 

cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 

2.5. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa Nacional 

de Compras, até no mínimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital para o fechamento do 

recebimento das propostas. 

2.6. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador 

devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme 

modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras (Anexo VI); 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras (Anexo VI); 

2.7. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante participante do certame, que 

pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao plano definido pela 

Bolsa Nacional de Compras e contratado pelo licitante, a título de taxa pela utilização dos recursos de 

tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da Bolsa Nacional de Compras 

(Anexo VI). 

2.8. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem obter os benefícios atribuídos pela Lei 

Complementar nº 123/2006, deverão pleitear o mesmo de acordo com os ditames daquele diploma legal. 

2.9. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação, as empresas estrangeiras que não funcionem no país e aqueles que tenham sido 

declarados inidôneos ou que estejam cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com a 

Administração, conforme inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/1993. 

2.10. Também não será permitida a participação de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de 

constituição; 

2.11. A participação no presente certame implica no reconhecimento quanto a inexistência de qualquer 

fato impeditivo para participar em licitações, bem como celebrar contratos com a administração 

pública. 
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2.12. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 

encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e 

horário limite estabelecido. 

2.13. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

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

mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

2.14. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.15. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação. 

2.16. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no art. 34 da Lei nº 11.488/2007, para o agricultor familiar, o produtor 

rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar 

nº 123/2006. 

2.17. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

2.17.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

2.17.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.17.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.17.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993; 

2.17.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 

746/2014-TCU-Plenário). 

2.18. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de 

uma empresa associada ou pelos telefones: Pinhais/PR (41) 3557-2301, ou através da Bolsa Nacional de 

Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br. 

 

3. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 
3.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de 

mandato previsto no item 2.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer 

empresa associada à Bolsa Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular lances de preços e 

praticar todos os demais atos e operações no site: www.bnc.org.br. 

3.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de 

empresas associadas à Bolsa Nacional de Compras, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador 

designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital. 

3.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 

sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 

3.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 

salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa Nacional de Compras. 

3.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade 

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

3.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

http://www.bnc.org.br/
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4. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 

data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 

4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 

123/2006. 

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

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

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

4.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

5. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 

5.1.1. Valor unitário 

5.1.2. Marca; 

5.1.3. Fabricante; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 

dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

5.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BNC, se o produto ofertado é 

manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de 

Referência. 

5.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 

públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

5.7.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 

contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre 

preço na execução do contrato. 

 

6. ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
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horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

6.2.3. A classificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 

efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 

fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 

as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez) reais. 

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e objeto 

licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote. 

6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

6.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de dez minutos. Após esse prazo, o sistema 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez 

minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.12. - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta 

de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 

melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. Após o término dos prazos estabelecidos 

nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.13. - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o 

reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

6.14. - Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 

fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

6.15. - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

6.16. - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

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

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.18. - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
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6.19. - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

6.20. - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.21. - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 

e 45 da LC nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015. 

6.22. - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 

na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

6.23. - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

6.24. - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que 

se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.25. - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.26. - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 

estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 

margens de preferência, conforme regulamento. 

6.27. - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.28. - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

a) no país; 

b) por empresas brasileiras; 

c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

6.29. - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

6.30. - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

6.30.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

6.30.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 horas (duas horas), envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

6.31. - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
7.1. - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
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contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do 

art. 26 do Decreto nº 10.024/2019. 

7.2. - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176, da Instrução Normativa RFB nº 971/2009, em razão do 

disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

7.3. - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

7.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 

ou à totalidade da remuneração.  

7.4. - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

7.5. - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

7.6. - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no 

prazo de 02 (duas) horas sob pena de não aceitação da proposta. 

7.7. - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

7.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 

ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.7.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade 

e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o 

licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a 

ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação. 

7.8. - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 

7.10. - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 

em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7.11. - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 

que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se 

a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

7.12. - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 
8.1 Será exigido para habilitação os seguintes:  
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a) cédula de identidade, quando for o caso; 

b) atos constitutivos, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na forma da Lei; 

c) no caso de sociedade por ações e sociedades comerciais, os documentos deverão ser apresentados 

acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 

d) registro comercial, no caso de empresa individual, perante a Junta Comercial, da sede ou domicílio da 

Licitante; 

e) no caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

f) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

 

8.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (CF, Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99), 

conforme modelo sugerido no Anexo VI; 

b) Declaração impressa em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a 

inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração, conforme modelo sugerido 

no Anexo VI; 

c) Declaração de ausência de servidor, conforme anexo VII; 

d) Os catálogos ou boletins técnicos dos produtos deverão ser enviados ASSIM QUE O PREGOEIRO 

SOLICITAR (será considerado documento adicional e para o envio do mesmo será concedido 60 minutos, se 

solicitado. O não envio poderá ser motivo de desclassificação da participante) 

 

8.1.3 -  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com prazo de 

vigência de no máximo 60 (sessenta) dias. 

 

8.1.4 - REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA: 

a) Certificado de Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido pela Receita Federal 

ou no Cadastro de Pessoas Físicas da mesma entidade (CPF), se a empresa é individual; 

b) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

c) Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e INSS, de acordo com Portaria MF 358 de 05/09/2014; 

d) Certidão Negativa da Fazenda Estadual; 

e) Certidão Negativa de Débitos do Município sede da empresa;  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pela Justiça do Trabalho de acordo com a Lei nº 

12.440/2011. 

 

* Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para licitação deverão estar em nome da 

licitante e, preferencialmente, com o número do CNPJ e endereço respectivo. 

 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1. - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 horas, a contar 

da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

9.1.1 - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal. 

9.1.2 - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 
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9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada. 

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 

global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/1993). 

9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 

de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação. 

9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 

não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1. - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta 

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 

Edital. 

 

11. DAS PENALIDADES 
11.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar o empenho, 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 nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere 

o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e das demais cominações legais. 

11.2. Outras Penalidades: o atraso injustificado na entrega do objeto sujeitará o fornecedor às penalidades 

previstas no art. 86 e 87 da Lei nº 8666/1993, que será: 

a) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; 

11.3. A convocação para a retirada da Nota de Empenho, caso se fizer necessário, será feita mediante 
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publicação no site da prefeitura de Major Gercino, via rede de computadores (e-mail) e via fone 

11.4. Todas as penalidades, bem como notificações, serão publicadas no site oficial da prefeitura de Major 

Gercino/SC www.majorgercino.sc.gov.br . 

 

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
12.1. Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos 

por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

12.2. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, qualquer interessado 

poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório. 

12.3. O pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste edital e seus anexos, emitirá sua 

decisão no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

12.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

12.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

12.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 

edital e dos anexos. 

12.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

12.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

12.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

12.10. As Impugnações, Esclarecimentos e os recursos deverão ser enviados em duas vias. Uma via original 

deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de Major Gercino, Departamento de Licitações. Esta via 

deverá estar preferencialmente em papel tamanho A4 timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso 

e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo. Junto com este documento 

original, deverá ser enviado também uma cópia por e-mail (licitacoes@majorgercino.sc.gov.br) para que seja 

possível a publicação on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida a este. 

 

13. DA DOTAÇÃO 
13.1. As despesas decorrentes do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos orçamentários para 2021. 

 

14. DO PAGAMENTO 
14.1. O pagamento será efetuado à vista, a contar do recebimento definitivo do objeto da licitação e da 

documentação fiscal, devidamente atestada pela administração. 

14.2. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

 

15. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
15.1. Os itens deverão ser entregues na Prefeitura de Major Gercino, endereço no preâmbulo, no horário das 

08h às 17h, de segunda a sexta-feira. 

15.2. O prazo máximo para entrega do objeto da licitação é de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento da 

Autorização de Fornecimento que será firmado no mesmo local e data do certame licitatório. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. O presente edital e anexos estão disponibilizados na Diretoria de Compras, da Prefeitura Municipal de 

Major Gercino. 

16.2. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração de proposta e/ou apresentação de 

documentação relativa ao presente certame. 

http://www.majorgercino.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@majorgercino.sc.gov.br
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16.3. 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 ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

16.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no Parágrafo 

1º, Art. 65, Lei nº 8.666/93 e Parágrafo 2º, Inciso II, Art. 65, Lei nº 9648/98. 

16.5. Considerando a dispensa da celebração de Termo de Contrato, a aquisição dos pneus e acessórios 

será efetivada por meio de Nota de Empenho. A recusa em retirar Nota de Empenho e/ou 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento 

da notificação, sem justificativa por escrito e aceita pela Diretoria de Compras, restará caduco o seu direito 

de vencedor, sujeitando-se às penalidades aludidas no capítulo VII deste edital. 

16.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na 

documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 

licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

16.7. Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da 

licitação submetido ao Chefe do Poder Executivo para o procedimento de homologação. 

16.8. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em aceitação plena 

das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus termos o licitante que, tendo-

o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem  

16.9. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de 

consulta, por escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura Municipal de Major Gercino, até 03(três) dias úteis antes da 

data fixada para recebimento das propostas, as quais serão respondidas, igualmente por escrito, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, por meio de circular encaminhada a todos os interessados. 

16.10. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (48) 3273-1258 ou através do e-mail 

licitacoes@majorgercino.sc.gov.br. 

16.11 Cópias do Edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta, no endereço da Prefeitura Municipal 

de Major Gercino www.majorgercino.sc.gov.br 

16.12. Fazem parte integrante deste Edital: 

a) Anexo I - Termo de Referência; 

b) Anexo II - Declaração de que não emprega menores; 

d) Anexo III - Minuta de procuração; 

e) Anexo IV - Declaração de Atendimento aos Requisitos de habilitação; 

f) Anexo V - Minuta de Ata de Registro de Preços; 

g) Anexo VIII - Modelo Proposta de Preços. 

 

Major Gercino/SC, 31 de março de 2021. 

 

 

 

VALMOR PEDRO KAMMERS 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacoes@majorgercino.sc.gov.br
http://www.majorgercino.sc.gov.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERENCIA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2021 

TIPO: MENOR PREÇO  

FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CONFORME NECESSIDADE DE 

PNEUS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA E ACESSÓRIOS PARA USO NOS VEÍCULOS DAS 

SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO DE MAJOR 

GERCINO. 

 

JUSTIFICATIVA: substituição dos pneus e acessórios dos veículos das referidas secretarias, de modo a 

proporcionar maior segurança na utilização dos mesmos.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: As empresas proponentes e os produtos cotados deverão atender, no 

mínimo, as seguintes especificações técnicas:  

a) Ao estabelecido na Portaria nº 5 do INMETRO de 14/01/2000, e suas atualizações, se houver;  

b) Não serão aceitos pneus com data de fabricação superior a 12 (doze) meses, a contar do dia da entrega dos 

mesmos. A data de fabricação deverá constar no pneu, em alto relevo, bem como a marca e modelo do 

mesmo. Havendo codificação, o pneu deverá vir acompanhado de tabela com respectivos significados;  

c) Somente serão aceitos pneus com o logotipo do INMETRO/OCP (Organização Certificadora do Produto) 

em alto relevo, não sendo permitida a apresentação através de adesivo de contato, que é de fácil adulteração 

e difícil averiguação de autenticidade;  

d) A licitante vencedora ficará responsável pela substituição, toda vez que os mesmos não atenderem as 

exigências do presente Edital, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após sua ocorrência, ficando 

ainda sujeita as demais penalidades legais.  

e) Não serão aceitos produtos de 2ª linha, de má qualidade ou de meia vida. Caso isso aconteça, o fornecedor 

assume as despesas de troca e deverá retirar o produto danificado na Prefeitura Municipal e enviar outro sem 

qualquer ônus ao Município.  

f) Obrigatoriamente deverão estar estampados na lateral externa do pneu o DOT (nº de série com doze 

dígitos), nome ou logomarca do fabricante e origem (local de fabricação), índice de carga máxima e índice 

de velocidade compatível com o veículo;  

g) Para pneus sem câmara de ar, este dado deverá estar gravado na parede lateral externa. 

h) As quantidades são máximas, podendo, no entanto a Administração não fazer uso da totalidade ou ainda, 

poderá acrescer o quantitativo respeitados os limites legais da Lei nº 8.666/1993. 

i) As quantidades a serem utilizadas serão definidas através de autorização, que só poderá ser emitida no 

prazo de validade do registro de preços correspondente, o que neste caso é 12 (doze) meses após a 

homologação do certame.  

j) A entrega deverá ocorrer de acordo com a necessidade do MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO, mediante 

formalização de pedido escrito dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços. O prazo para a 

entrega é de 10 (dez) dias contados da data da solicitação, no endereço: PRAÇA GERONIMO SILVEIRA 

ALBANAS, 78, CENTRO DE MAJOR GERCINO, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das 

13h30 às 17h, por conta do fornecedor vencedor.  

h) Não é obrigatório cotar preços para todos os itens. Todavia, os preços cotados serão considerados com até 

2 (duas) casas após a vírgula.  

i) No valor apresentado em proposta, deverão estar inclusas todas as despesas com fretes de entrega. 
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OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA: além das obrigações citadas no edital, a licitante 

vencedora obriga-se a:  

 

a) Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, a seu custo e risco, 

em um prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer 

vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa 

fornecedora e dentro das especificações do fabricante. 

b) Entregar os pneus e acessórios na garagem da prefeitura no Centro do Município de Major Gercino, em 

um prazo máximo de 05 (cinco) dias após emissão da AF. 

 

GARANTIA: Os pneus deverão ter garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos, contados a partir da data de 

recebimento dos mesmos. 

 

RELAÇÃO DOS ITENS: 

A proposta que apresentar valor unitário do item superior ao estimado em tabela abaixo será desclassificada. 

O cálculo da despesa foi efetuado com base no valor de mercado.  

 

Item Produto Quant. Marca Valor  

Unitário 

Valor 

Total 

1 PNEU 1000/20 RADIAL LISO 6,00  1.964,00 11.784,00 

2 PNEU 1000/20 RADIAL BORRACHUDO  20,00  2.198,00 43.960,00 

3 PNEU 14.00.24 RADIAL BORRACHUDO 16,00  6.366,00 101.856,00 

4 PNEU MODELO 275/80 R 22.5, PRIMEIRA 

VIDA, BORRACHUDO. 

24,00  2.445,00 58.680,00 

5 PNEU MODELO 275/80 R 22.5, PRIMEIRA 

VIDA, LISO. 

24,00  2.305,00 55.320,00 

6 PNEU MODELO 275/70 R 22.5, PRIMEIRA 

VIDA, BORRACHUDO. 

8,00  2.434,00 19.472,00 

7 PNEU MODELO 275/70 R 22.5, PRIMEIRA 

VIDA, LISO. 

4,00  2.434,00 9.736,00 

8 PNEU 12 X 4 X 24 6,00  4.133,00 24.798,00 

9 PNEU 12.5 X 80-18 4,00  4.130,00 16.520,00 

10 PNEU 14X9X24 4,00  3.550,00 14.200,00 

11 PNEU 17,5 X25 4,00  5.603,00 22.412,00 

12 PNEU 18.4X30 8,00  5.766,00 46.128,00 

13 PNEU 750X16 AGRICOLA 10,00  980,00 9.800,00 

14 PNEU MODELO 215/75 R 17.5, PRIMEIRA 

VIDA, LISO. 

20,00  1.311,00 26.220,00 

15 PNEU MODELO 215/75 R 17.5, PRIMEIRA 

VIDA, BORRACHUDO 

30,00  1.408,00 42.240,00 
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16 PNEU 225/75R15 4,00  783,00 3.132,00 

17 PNEU 175.70R13 22,00  301,00 6.622,00 

18 PNEU 175.70R14 100,00  438,00 43.800,00 

19 PNEU 195/65R15 12,00  765,00 9.180,00 

20 PNEU 205/65R15 8,00  608,00 4.864,00 

21 PNEU 205/60R15 16,00  617,00 9.872,00 

22 PROTETOR DE CAMARA DE AR 20 

(COLARINHO) 

10,00  172,00 1.720,00 

23 CAMARA DE AR 1000 X 20 30,00  249,00 7.470,00 

24 CAMARA DE AR 1400 X 24 20,00  305,00 6.100,00 

25 CAMARA DE AR 12 X 4 X 24 10,00  270,00 2.700,00 

26 CAMARA DE AR 14 X 9 X 24 10,00  380,00 3.800,00 

27 CAMARA DE AR 17,5  X 25 10,00  333,00 3.330,00 

28 CAMARA DE AR 12,5 X/80-18 10,00  216,00 2.160,00 

29 CAMARA DE AR 18.4X30 10,00  383,00 3.830,00 

30 CAMARA DE AR 19.5 X 24 4,00  455,00 1.820,00 

31 CAMARA DE AR 750 X 16 AGRICOLA 10,00  193,00 1.930,00 

32 CAMARA DE AR 12-16,5 4,00  210,00 840,00 

33 PNEU 225.75 R16 30,00  907,00 27.210,00 

34 PNEU 205.60 R16 14,00  656,00 9.184,00 

                                                                                                                 TOTAL R$ 652.690,00  
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ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 

 

 

Declaramos para fins de participação na ...........................................(preencher com o tipo de licitação) nº 

...../..... (preencher o nº da licitação) que a empresa ............................................., CNPJ nº ........................, 

cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros 

menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 

(dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos.  

 

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do contrato acarretará 

em rescisão deste, conforme determina à Lei nº 9.854/99 e o inciso V do artigo 13 do Decreto nº 3.555/2000.  

 

 

Cidade, ....................de................................. de ...................  

 

 

 

 

 

 

Nome e carimbo  

Cargo  

RG  

Licitante  
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ANEXO III 

 

 

PROCURAÇÃO (CREDENCIAMENTO) 

 

 

Eu,...................................................(sócio proprietário), residente na rua ........................................................, 

na cidade de ..........................., portador da RG ............................. e CPF............................................, venho 

por meio desta, nomear o Senhor(a)......................................................, portador do 

RG...................................., residente a rua............................................................., nº..............,como meu 

bastante procurador, para o fim especial de representar a empresa ............................................................, 

situada a rua(Avenida)..................................., nº, na cidade de ..............................................................., 

Estado de ...................................., CNPJ....................................... e Inscrição 

Estadual............................................., junto a Prefeitura Municipal de Major Gercino, SC, no edital de 

Licitação................., Modalidade Pregão, nº ........, para efetuação de lances de preços e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa acima citada, inclusive para assinatura do contrato.  

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

.......................................(cidade), data(dia, mês e ano)....................  

 

Obs: Deverá ser autenticada em tabelião de notas.  

 

 

Cidade ________, __ de _______ de ______  

 

 

Nome e carimbo  

Cargo  

RG  

Licitante  
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua __________________, nº _____, bairro __________, 

cidade_______________, estado________________________, declara, sob as penas da lei, que cumprimos 

plenamente os requisitos de habilitação e entregamos nossos envelopes contendo a indicação do objeto e dos 

preços oferecidos.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

 

 

 

Cidade ________, __ de _______ de ______  

 

 

 

Nome e carimbo  

Cargo  

RG  

Licitante  
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ANEXO V 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021, PARA AQUISIÇÃO 

CONFORME NECESSIDADE DE PNEUS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA E ACESSÓRIOS PARA 

USO NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA E GABINETE DO 

PREFEITO DE MAJOR GERCINO. 

  

Aos ----- (----) dias do mês de ------ do ano de 2019 às 00h00min, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/1993, 

o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados através do Decreto, para recebimento e abertura dos envelopes 

contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação para REGISTRO DE PREÇOS DO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021, AQUISIÇÃO CONFORME NECESSIDADE DE PNEUS 

NOVOS DE PRIMEIRA LINHA E ACESSÓRIOS PARA USO NOS VEÍCULOS DAS 

SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO DE MAJOR 

GERCINO. 
 

EMPRESA ............................ (Nome da empresa), com sede na(citar o endereço), representada neste ato, por 

seu representa legal, o senhor......................, CPF nº........., VENCEDORA DOS ITENS................................  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. 

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto, eventuais REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 16/2021, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CONFORME 

NECESSIDADE DE PNEUS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA E ACESSÓRIOS PARA USO NOS 

VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO DE 

MAJOR GERCINO a contar após a assinatura da presente ata, conforme as especificações e quantidades 

máximas de cada ITEM constantes no Anexo I que acompanha este edital, que passa a fazer parte, para todos 

os efeitos, desta Ata.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA. 

A Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS vigorará até por 12 meses a contar de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO. 

Os preços ofertados pela empresa, por item signatária da Presente Ata de Preços, CONSTAM DO ANEXO 

DO SISTEMA BETHA JUNTADO A ESTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PEDIDO DE COMPRAS. 

O fornecimento do(s) produto(s), cujos preços ora registramos será solicitado mediante a apresentação do 

pedido de compras correspondente.  

 

Parágrafo Único: Cada Autorização de Compras conterá sucintamente: 

a) Numero da Ata; 

b) Quantidade do Produto; 

c) Descrição do Produto; 

d) Local de Entrega; 

e) Condições de Pagamento; 

f) Valor. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO. 
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após entrega dos produtos e nota fiscal.  
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Parágrafo Único: Caso Constatado alguma irregularidade nas faturas/notas fiscais, estas serão devolvidas ao 

Fornecedor, acompanhadas das informações correspondes às irregularidades verificadas para as necessárias 

correções.  

 

CLÁUSULA SEXTA: CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

6.1 A entrega será parcelada conforme a necessidade das secretarias do município. 

6.2 A entrega do objeto licitado fica a encargo da empresa licitante vencedora do item e este deverá ser 

entregue na garagem da Prefeitura Municipal em até 05 (cinco) dias após AF. 

6.3 Caso necessário a empresa deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e 

exclusivamente, a seu custo e risco, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da notificação que lhe 

for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, 

decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante. 

6.4 Todos os pneus deverão conter o selo do INMETRO, sem o qual não serão aceitos; 

6.5 Deverão ter gravado na parte lateral externa, o nome ou logomarca do fabricante; 

6.6 Ter gravação na parte lateral, local de fabricação; 

6.7 Ter gravação na parte lateral externa, a data de fabricação indicando no mínimo o mês e o ano de 

produção; 

6.8 Indicativa gravado na parte lateral externa de matrícula D.O.T (departamento of transportation); o 

DOT dos pneus não seja superior a 12 (doze) meses. 

6.9 Indicador de carga e velocidade compatível com o veículo deverão estar gravados na parede lateral 

externa do pneu.  

6.10 Dentro do prazo da vigência da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor (es) será (ao) 

OBRIGADO(S) ao fornecimento do(s) produtos, desde que obedecidas as condições do Edital do Pregão, de 

forma ELETRÔNICO, que precedeu a formalização desta Ata.  

6.11 A Prefeitura Municipal de Major Gercino promoverá ampla pesquisa de mercado, de forma a 

comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição 

indispensável para a solicitação da aquisição.  

6.12 O(s) Fornecedor(es) se obriga(m) manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas 

as condições de habilitação exigidas nesta licitação.  

6.13 Como condição de fornecimento das mercadorias, o(s) fornecedor(es) que tiver(em) seu(s) preço(s) 

registrado(s) se compromete(m) a apresentar, sempre que solicitado, os documentos que originaram a sua 

habilitação.  

6.14 Serão de responsabilidade dos concorrentes que tiverem seus preços registrados o ônus resultante de 

quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus 

empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que 

lhe venham a ser atribuídas por força da Lei, relacionadas com o cumprimento do presente edital e com as 

obrigações assumidas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  

6.15 O inadimplemento de qualquer item do Edital, da Carta-Proposta, da Autorização de Compras e da 

Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ensejará, a critério da Prefeitura Municipal de Major 

Gercino/SC, o cancelamento do REGISTRO DE PREÇOS dos fornecedores inadimplentes, sujeitando-o às 

penalidades previstas nesta ata.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES. 

7.1 Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso injustificadamente será convocado 

outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.  

7.2 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8666/1993 e alterações posteriores, não se 

aplicam às demais licitantes que forem convocadas nos termos do item 9.11 deste Edital, conforme a ordem 

de classificação das propostas, que não aceitarem a contratação. 

7.3 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
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de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, 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 Administração 

Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 

cominações legais; 

7.4 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa, pela 

inexecução total ou parcial do Edital: 

I - advertência; 

II – multa(s), que deverá(ao) ser recolhida(s) na tesouraria desta municipalidade: 

a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos prazos das 

entregas, previstos no edital limitado a 15 (quinze) dias de atraso;  

b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada no 

Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência; 

c) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a 

Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/1993 e 9.648/1998, e multa de 

15% sobre o valor total do contrato; 

d) As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente; 

e) Ficarão ainda sujeito às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/1993 e 

alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do 

mesmo diploma legal; 

f) Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.  

 

CLÁUSULA OITAVA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

8.1 O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito: 

a) Se o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;  

b) O fornecedor não entregar os materiais e/ou serviços solicitados na “AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS”; 

c) Desatender qualquer das cláusulas descritas no edital ou na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;  

d) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII 

do art. 78 da Lei 8.666/1993 e 9.648/1998; 

e) Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência 

para a administração;  

f) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as consequências 

previstas no item 7.2; 

g) Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/1993 e 9.648/1998; 

h) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993 e 9.648/1998, sem 

que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os 

houver sofrido; 

i) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências previstas no art. 80, 

incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/1993 e 9.648/1998 e 10.520/2002. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS DOTAÇÕES. 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias do ano vigente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES FINAIS. 

10.1 Fica eleito o foro da Comarca de São João Batista, para dirimir questões resultantes da ou relativas à 

aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.  

10.2 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que 

originou o presente ajuste.  
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10.3 E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de 

igual forma e teor, na presença das testemunhas. 

 

Major Gercino, xx de xxxxxx de 2021.  

 

 

DIOGO MAÇANEIRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

 

VALMOR PEDRO KAMMERS 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO VI 

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 

DATA: 11/05/2021 – 09h - POR MEIO DA PLATAFORMA BNC 

Objeto: O objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA CONFORME 

NECESSIDADE DE PNEUS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA E ACESSÓRIOS PARA USO NOS 

VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE MAJOR GERCINO (INCLUIDO PREFEITURA E 

FUNDOS) 

Item Produto Quant. Marca Valor  

Unitário 

Valor 

 Total 

1 PNEU 1000/20 RADIAL LISO 6,00    

2 PNEU 1000/20 RADIAL BORRACHUDO  20,00    

3 PNEU 14.00.24 RADIAL BORRACHUDO 16,00    

4 PNEU MODELO 275/80 R 22.5, PRIMEIRA 

VIDA, BORRACHUDO. 

24,00    

5 PNEU MODELO 275/80 R 22.5, PRIMEIRA 

VIDA, LISO. 

24,00    

6 PNEU MODELO 275/70 R 22.5, PRIMEIRA 

VIDA, BORRACHUDO. 

8,00    

7 PNEU MODELO 275/70 R 22.5, PRIMEIRA 

VIDA, LISO. 

4,00    

8 PNEU 12 X 4 X 24 6,00    

9 PNEU 12.5 X 80-18 4,00    

10 PNEU 14X9X24 4,00    

11 PNEU 17,5 X25 4,00    

12 PNEU 18.4X30 8,00    

13 PNEU 750X16 AGRICOLA 10,00    

14 PNEU MODELO 215/75 R 17.5, PRIMEIRA 

VIDA, LISO. 

20,00    

15 PNEU MODELO 215/75 R 17.5, PRIMEIRA 

VIDA, BORRACHUDO 

30,00    

16 PNEU 225/75R15 4,00    

17 PNEU 175.70R13 22,00    

18 PNEU 175.70R14 100,00    

19 PNEU 195/65R15 12,00    

20 PNEU 205/65R15 8,00    

21 PNEU 205/60R15 16,00    
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22 PROTETOR DE CAMARA DE AR 20 

(COLARINHO) 

10,00    

23 CAMARA DE AR 1000 X 20 30,00    

24 CAMARA DE AR 1400 X 24 20,00    

25 CAMARA DE AR 12 X 4 X 24 10,00    

26 CAMARA DE AR 14 X 9 X 24 10,00    

27 CAMARA DE AR 17,5  X 25 10,00    

28 CAMARA DE AR 12,5 X/80-18 10,00    

29 CAMARA DE AR 18.4X30 10,00    

30 CAMARA DE AR 19.5 X 24 4,00    

31 CAMARA DE AR 750 X 16 AGRICOLA 10,00    

32 CAMARA DE AR 12-16,5 4,00    

33 PNEU 225.75 R16 30,00    

34 PNEU 205.60 R16 14,00    

                                                                                                                 TOTAL R$  

 

* Nos valores acima apresentados estão inclusos todas as taxas, impostos ou quaisquer outros encargos 

que recaiam sobre o objeto. 
 

Dados Bancários:  
Razão Social: (Pessoa Jurídica / em nome da Proponente) 

Banco: 

Agência: 

Conta Corrente: 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: Mínimo 60 (sessenta) dias. 

PRAZO DE ENTREGA: Máximo 10 (dez) dias 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ......................... 

 

______________________________ 

Local / Data 

 

 

________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do PROPONENTE 
 


