
 
 

MUNICÍPIO DE SULINA 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 

 (Processo Administrativo n.º 27/2021) 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: PREGÃO N.º 16/2021 

Processo: 27/2021 

Na forma: ELETRÔNICA 

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ZERO QUILÔMETRO, DE FABRICAÇÃO 
NACIONAL, DOS TIPOS UTILITÁRIOS, DE PASSEIO E DE PASSEIO SEDAN COM AS 
CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MODELO Nº 07, COM A 
ENTREGA DE VEÍCULOS USADOS, PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, COMO PARTE 
DO PAGAMENTO.  
 
 1 – PREÂMBULO 
O Município de Sulina, Estado do Paraná, localizado na Rua Tupinambá, nº 68 – Centro, Sulina, 
Paraná, através do Jornal Diário do Sudoeste, Diário Oficial do Estado do Paraná, Diário 
Oficial Eletrônico dos Municípios do Paraná, Diário Oficial da União e por meio da utilização 
de recursos da tecnologia da informação – INTERNET realizará a licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo Menor preço por ITEM. 
O pregão será realizado pela pregoeira indicada, e Equipe de Apoio composta pelos servidores 
designados pela Portaria nº 003/2021, sendo regido pela Lei 10.520/2002 e pelo Decreto Federal 
nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019, pertinente ao Pregão e subsidiariamente pela Lei Federal 
nº. 8.666/93, e suas alterações, pelas condições estabelecidas pelo presente Edital. 

INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do dia 22/03/2021 até dia 
07/04/2021 às 08h:30min. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/04/2021, às 09h:00min 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 07/04/2021, às 09h:20min.  

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Pregão nº 16/2021 - ELETRÔNICO 

e-mail: licitacaosulina@hotmail.com REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília - DF 

2 - DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 

02.1 O(s) equipamento(s), objeto deste edital, deverão atender às características técnicas 
quantitativas e qualitativas fixadas pelo Município, devendo ser novos e não inferior(es) aos limites 
mínimos fixados no ANEXO 07 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, que integra este edital. O não 
atendimento a qualquer das características exigidas importará na desclassificação do proponente. 
02.2 O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados da emissão da requisição de compra. Juntamente com o objeto deverá ser fornecido 
catálogo de peças de reposição, enumeradas e ordenadas com seus códigos de fabricante 
(impresso ou meio magnético). Manuais completos de operação e manutenção detalhados também 
deverão ser apresentados. 
02.3 O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s) na Sede da Prefeitura Municipal de Sulina.  
 
02.4 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.  
 
02.5 Os trabalhos serão conduzidos por servidora do MUNICÍPIO DE SULINA, denominada prego-
eira, nomeado pela Portaria nº 003 de 04 de janeiro de 2021, publicada no Jornal Diário do 

mailto:licitacaosulina@hotmail.com


 
 
Sudoeste e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, mediante a inserção e monitoramento 
de dados gerados ou transferidos para portal COMPRASNET através do site http://www.compras-
governamentais.gov.br/ 
 
2.3 - Os documentos referentes às propostas comerciais e aos anexos das empresas interessadas 
deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema até 07 de abril de 2021 às 
08h30min, no site www.comprasnet.gov.br. 
 
2.4 - A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 07 de abril de 2021 às 
09h00min, no site www.comprasnet.gov.br, nos termos das condições descritas neste Edital.  
 
2.5 - É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM 
QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto 
nº 10.024, art. 30, § 5º). 
 
3 - OBJETO 

3.1 - Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ZERO 
QUILÔMETRO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DOS TIPOS UTILITÁRIOS, DE PASSEIO E DE 
PASSEIO SEDAN COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
MODELO Nº 07, COM A ENTREGA DE VEÍCULOS USADOS, PERTENCENTES À FROTA 
MUNICIPAL, COMO PARTE DO PAGAMENTO. 
 
3.2 - Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 
www.comprasnet.gov.br e www.sulina.pr.gov.br.  
 
3.3 - As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de 
Licitações pelo telefone nº (046) 3244-8000.  
 
3.4 - As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças, telefone nº (46) 3244-8000. 
 
04. DOS ELEMENTOS INSTRUTORES 
04.1 São partes integrantes deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer 
adendos posteriores emitidos: 

04.1.1 Carta-proposta de preços (Anexo n.º 01); 
04.1.2 Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e de 
inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Anexo n.º 02); 
04.1.3 Declaração de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 
equiparadas (Anexo n.º 03); 
04.1.4 Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores 
de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, 
não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Anexo n.º 04); 
04.1.5 Declaração de treinamento, caso haja previsão nas características técnicas do objeto 
(Anexo n.º 05);  
04.1.6 Declaração de fornecimento (Anexo n.º 06); 
04.1.7 Características técnicas do equipamento ofertado (Anexo n.º 07); 
04.1.8 Minuta de contrato (Anexo n.º 08). 

04.2 A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital, seus respectivos anexos e adendos, poderá ser 
examinada na Sede da Prefeitura Municipal de Sulina.  
 



 
 
05. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
05.1 Poderão participar deste PREGÃO, empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível 
com o objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste Edital e que estiverem regular-
mente credenciados e em situação regular perante o sistema eletrônico do Portal COMPRASNET.  

05.1.1. As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do 
presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto a qualquer 
unidade cadastradora dos Órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil a data do recebi-
mento das propostas.  

05.1.2. A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta 
ao Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.  
 
05.2 Será vedada a participação de empresas:  
a) Declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública; 
b) Impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos 
do art. 7º da Lei nº 10.520/2002; 
c) Suspensas, temporariamente, de participação em licitação e impedidas de contratar, nos termos 
do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993; 
d) Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  
e) Enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e nas vedações previstas 
no Prejulgado 09 do TCE-PR, ou ainda,  
f) Sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial de crédito. 
 
06. CRITÉRIOS DE TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE (EPP) – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 123/2006 
06.1 As empresas que cumprirem os requisitos legais para tanto, devem identificar-se como 
microempresa ou empresa de pequeno porte no momento do seu cadastramento junto à SICAF. 
06.2 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação à Microempresa 
(ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto na Lei Complementar Federal n.º 
123/2006. 

06.2.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta de menor preço.  
06.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada 
para apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça 
proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do 
certame; 
06.2.3 Não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma 
do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese citada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
06.2.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos itens anteriores deste edital, 
voltará à condição de primeira classificada a empresa autora da proposta de menor preço 
originalmente apresentada. 

06.3 A documentação exigida referente à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, de 
acordo com o Art. 43 da Lei Complementar Federal nº 123/2006, deve ser apresentada mesmo com 
restrição. 

06.3.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou 
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa.  



 
 

06.3.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das demais sanções previstas no Art. 81 
da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado ao Município convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

 
07. DO ENVIO DA PROPOSTA, FORMULAÇÃO DOS LANCES E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS 
07.1 No dia 07 de abril de 2021 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet 
será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e 
início da etapa de lances. 
07.2 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances.  
07.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os 
licitantes. 
07.4 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.  
07.5 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$ 
100,00 (cem reais) 
07.6 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 
período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.  
07.7 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.  
07.7.1 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. 
07.8 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 
07.8.1 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. 
07.9 Poderá a pregoeira, auxiliada 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.  
07.10 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 
ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.  
07.10.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.  
07.11 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
07.12 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 pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação.  
07.13 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  



 
 
07.14 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.  
07.15 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 
aos bens produzidos:  
07.15.1 no pais;  
07.15.2 por empresas brasileiras;  
07.15.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  
07.15.4 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. 
07.16 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas.  
07.17 O encaminhamento da proposta de preços será feito exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados datas e horários limites estabelecidos. Fica a critério do pregoeiro(a) a 
autorização para correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo 
que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema.  
07.18 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento 
e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante será responsável por 
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
07.19 A proposta deverá atender a todas as exigências deste edital e não poderá ter prazo de 
validade inferior a 60 (sessenta) dias.  
07.20 A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na 
forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro(a) a 
avaliar a aceitabilidade das propostas. 

07.20.1 Não será aceita proposta com valores superiores ao máximo fixado no edital, o 
descumprimento desta determinação implica desclassificação do licitante.  
07.20.1 As características técnicas do objeto licitado, conforme Anexo 7, devem ser 
especificadas na proposta encaminhada por meio do sistema eletrônico, o não atendimento 
das exigências técnicas implica desclassificação do certame. 

07.21 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema. 
07.22 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 
07. 23 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
07.24 Antes de anunciar o vencedor, o pregoeiro(a) poderá encaminhar contraproposta diretamente 
ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido melhor valor, 
após decidirá sobre a sua aceitação. 
07.25 A negociação, para que seja obtida melhor proposta será realizada por meio do sistema, 
podendo ser acompanhada pelos demais licitantes, sendo vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital.  
07.26 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 
exigências de habilitação, o pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 
a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. Também nessa 
etapa o pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para que seja obtido melhor preço. 
07.27 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e valor estimado para a contratação. 



 
 
07.28 Constatando o atendimento às exigências fixadas no edital e inexistindo interposição de 
recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 
07.29 O sistema aplicará os critérios para o desempate em favor das microempresas e empresas 
de pequeno porte, após o desempate, poderá o pregoeiro(a) ainda negociar um preço melhor.  

 
08. DA HABILITAÇÃO  
08.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
08.1.1 SICAF.  
08.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/ 
08.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  
08.3 Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
08.4 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, item 
a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE 
PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará 
uso de a ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o 
link “ANEXAR” disponível apenas para o licitante/vencedor.  
08.5 Os documentos relativos à habilitação deverão ser enviados obrigatoriamente através do 
sistema até 02 (DUAS) HORAS de efetivo funcionamento da Prefeitura de Sulina, ou seja, das 
7h:30min às 11h:30min e das 13h:00min às 17h:00min após o término do certame. 

08.1.1 Posteriormente, os mesmos documentos da empresa vencedora deverão ser 
encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços 
corrigida, para a Prefeitura Municipal de Sulina, no endereço Rua Tupinambá, nº 68, 
Centro, CEP: 85.565-000, Sulina (PR). 
08.1.2 Sob pena de desclassificação, a proposta atualizada deverá estar de acordo com a 
proposta eletrônica e ser preenchida em papel timbrado, ou devidamente identificado com 
dados básicos da empresa, constando o valor e demais informações exigidas neste edital, 
datada e assinada por quem de direito e escrita em português. O(s) valor(es) deverão ser 
expressos em REAL, com apenas 02 (duas) casas após a vírgula (R$ 0,00). 

08.2 Quanto à Habilitação Jurídica: 
08.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde 
se possa identificar o administrador, bem como última alteração; no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedades civis ou simples, acompanhada de prova da investidura 
ou nomeação da administração em exercício.  
08.2.2 Decreto de autorização, devidamente arquivado, para sociedade estrangeira já em 
funcionamento no Brasil. 
08.2.3 Registro empresarial, no caso de empresa individual. 

08.3 Quanto à Regularidade Fiscal: 
08.3.1 Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda (CNPJ); 
08.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo à sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto ora licitado; 



 
 

08.3.3 Prova de regularidade com as fazendas: 
08.3.3.1 Federal mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos 
a tributos federais e dívida ativa da União; 
08.3.3.2 Estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão 
negativa de dívida ativa de tributos estaduais da sede da empresa (ou certidão conjunta 
quando forem unificadas); 
08.3.3.3 Municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva 
Secretaria de Fazenda da sede da empresa, e prova de regularidade com a Fazenda 
Municipal, referente a tributos mobiliários e imobiliários da sede ou domicílio do licitante; 
08.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT (Lei nº 12.440/2011); 
08.3.5 Prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação 
regular perante o Fundo de Garantia  por Tempo de Serviço - FGTS (CRF); 
08.3.6 Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, em vigor. As certidões que não expressarem o prazo de validade 
deverão ter a data de expedição não superior a 30 (trinta) dias úteis. 

08.4 Serão aceitas as Certidões acima em original ou obtidas pela Internet, dentro do prazo de 
validade, sujeitando-as a verificações, caso necessário. No caso de divergência entre os dados 
constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá a última. 
08.5 Quanto à Capacidade Técnica:  

08.5.1 Mínimo de 01 (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica, expedido (s) por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, que comprovem ter a proponente fornecido 
equipamento semelhante ao solicitado neste Edital. Os atestados devem conter o nome, 
endereço e o telefone de contato do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio com o qual o 
Município possa valer-se para manter contato com a(s) pessoa(s) declarante(s). 
08.5.2 Declaração (Anexo n.º 04), sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de 
pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, 
não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Lei 10.097/00). 
08.5.3 Declaração de treinamento, caso haja previsão nas características técnicas do objeto 
(Anexo n.º 05). 
08.5.4 Declaração de fornecimento (Anexo n.º 06). 
08.5.5 atestado de visita (Anexo nº 09), expedido pelo licitador. A proponente, por meio de 
representante, quando da visita ao local onde se encontram os veículos usados, por sua 
exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. 
A visita ao local deverá ser agendada pelo telefone 46 3244 8000 data limite para o 
agendamento 05/04/2021, ou declaração formal (Anexo nº 09.1) assinada pelo responsável 
técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos veículos, assumindo total 
responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante. 
08.5.6 O não envio, o envio indevido ou a falta de qualquer dos documentos acarretará 
desclassificação ou inabilitação. Nesse caso, obedecida a ordem de classificação, prazo e 
demais exigência do edital, será convocada a próxima classificada. 
08.5.7 Considerar-se-á como válido por 90 (noventa) dias os documentos que não 
possuírem outra referência quanto a esse prazo. 
08.5.8 Considerar-se-á desclassificada e/ou inabilitada a licitante que: 

08.5.8.1 Seja declarada inidônea em qualquer esfera de Governo; 
08.5.8.2 Estiver cumprindo penalidade de suspensão temporária ou outra penalidade 
imposta por qualquer órgão da Administração Pública Municipal, Estadual ou 
Federal; 
08.5.8.3 Tiver decretada sua falência, concordata, dissolução ou liquidação; 



 
 

08.5.8.4 Não atender as exigências quanto à habilitação, devidas neste Edital. 
08.5.8.5 Apresentar as propostas em desacordo com o estabelecido no Edital, em                          
especial, com valores superiores ao estimado. 
08.5.8.6 Deixar de atender a alguma exigência deste Edital, ou apresentar 
declaração ou documentação que não atenda aos requisitos legais. 

08.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 
a licitante às sanções previstas nesse Edital.  
08.7 As declarações apresentadas pelas licitantes classificadas, deverão estar assinadas por 
representante legal da empresa, comprovadas por meio do contrato social e/ou procuração 
devidamente autenticada em cartório e anexada à documentação. 
 
09. DOS RECURSOS 
09.1 Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de 
forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.  
09.2 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
proponente. 
09.3 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro(a) poderá 
fazê-lo, por meio do seu representante, no prazo de 60 (sessenta) minutos, manifestando sua 
intenção com registro da síntese das suas razões, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente. 
09.4 A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recurso. 
09.5 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
09.6 Os recursos contra decisões do pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo. 
09.7 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
10.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro(a), 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
10.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, 
após anuência do MUNICÍPIO DE SULINA, homologará o procedimento licitatório.  
 
11. DO TERMO DE CONTRATO 
11.1 Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, a proponente vencedora 
será convocada para assinar o termo de Contrato de Fornecimento, dentro do prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital e na legislação.  

11.1.1 O prazo previsto neste item poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceito pela Administração. 

11.2 É facultado ao Município, quando o convocado não comparecer no prazo estipulado no subitem 
anterior, ou ainda, recusar-se injustificadamente a assinar o termo de contrato, convocar os 
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas neste edital e na legislação. 
 
12. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 



 
 
12.1 O(s) veículo(s) entregue(s) será(ão) recebido(s) provisoriamente pelo(s) técnico(s), a ser(em) 
designado(s) para tanto, o qual, também, verificará a consistência e a exatidão da nota fiscal/fatura, 
apresentada em duas vias. 
12.2 O(s) veículo(s) só será(ão) recebido(s) definitivamente depois de certificado(s) pelo(s) 
técnico(s), a ser(em) designado(s) para tanto, por meio de vistoria e termo de recebimento definitivo, 
observadas as especificações contidas no Anexo N.º 07 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
12.3 O(s) técnico(s) poderá(ão) solicitar informações na oportunidade da vistoria, ficando o 
contratado obrigado à prestá-las.  
12.4 Sob nenhuma hipótese será aceito equipamento(s) sem sua respectiva documentação técnica 
contendo os desenhos mecânicos e eletroeletrônicos (quando necessários), bem como, todos os 
manuais pertinentes para a correta manutenção preventiva e corretiva, ajustes, testes, aferições e 
utilização/operação, que deverão ser entregues junto com o equipamento. 
12.5 No caso de equipamento(s) rejeitado(s), o contratado deverá providenciar a imediata troca por 
outro sem defeito e de acordo com o Anexo N.º 07 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, dentro do 
prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de serem aplicadas as sanções estabelecidas neste edital, 
ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca.  
12.6 O Município não se responsabilizará pelo armazenamento, guarda ou por danos causados ao 
equipamento entregue e rejeitado pelo(s) técnico(s). 
12.7 O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregues com a logo do programa, conforme modelo 
fornecido. 
 
13. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
13.1 A proponente contratada ficará obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos 
mecânicos, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, fornecendo os respectivos termos e/ou 
declaração dessa garantia. Ainda, caso haja previsão nas características técnicas do objeto, deverá 
oferecer treinamento para operação do equipamento. 
13.2 Durante o prazo de garantia – 12 (doze) meses –, caso não seja possível a solução do 
problema no próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte 
para oficina própria da proponente, fica sob responsabilidade da contratada todo ônus com 
transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários 
à perfeita solução do problema. 
13.3 Após o período de garantia de 12 (doze) meses, a proponente fica obrigada, às expensas do 
Município, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar oficina de manutenção e 
assistência Técnica no Estado do Paraná, bem como garantir a disponibilização, se necessário, 
de peças. Se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, 
juntamente com a documentação técnica, termo de compromisso assinado pelo fabricante do 
equipamento, indicando quem fará a assistência técnica. 
 
14. DO PAGAMENTO 
14.1 O pagamento será efetuado através de dação de pagamento, referente aos veículos usados 
constantes no Anexo nº 07 deste edital, no valor de R$ 298.000,00 (Duzentos e noventa e oito mil 
reais).  
14.2 A diferença entre o valor dos bens a serem adquiridos e a dação de pagamento será quitada 
em moeda brasileira corrente, em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais, uma na entrega e as 
demais mensalmente e apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento fornecido e 
documentos pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo do 
Município e deverá ser apresentado conforme segue: a) nota fiscal/fatura com discriminação 
resumida do equipamento fornecido, número da licitação, número do contrato, não apresentar 
rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico responsável pelo recebimento; b) termo de 
recebimento provisório. 
14.3 Havendo erro na apresentação dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça o pagamento – como, por exemplo, obrigação financeira pendente, 



 
 
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência –, esse ficará sobrestado até que a proponente 
contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o 
Município. 

 
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, o licitante que: 

15.1.1 Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
15.1.2 Apresentar documentação falsa; 
15.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
15.1.4 Ensejar o retardamento na entrega do objeto; 
15.1.5 Não mantiver a proposta; 
15.1.6 Cometer fraude fiscal; 
15.1.7 Comportar-se de modo inidôneo. 

15.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou 
o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da 
fase de lances. 
15.3 O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas na lei ou neste edital ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

15.3.1 A proponente vencedora convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, 
que se recusar injustificadamente a assinar o contrato de fornecimento, deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, 
comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa ficará impedida de licitar e contratar 
com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 
15.3.2 Suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao Município, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, quando, por culpa da proponente, deixar de entregar o objeto 
contratado, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento do 
objeto, fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer 
fraude fiscal ou ocorrer a rescisão administrativa. 
15.3.3 Multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível 
juntamente com o cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 
(trinta) dias de atraso em relação à data prevista para o fornecimento. 
15.3.4 Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou 
negligência a proponente infringir qualquer das demais obrigações contratuais. 
15.3.5 Declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo Município, em 
conformidade com a gravidade da infração cometida pela proponente, observando-se o 
disposto no Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

15.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante, observando-se o procedimento previsto 
na Lei Federal n.º 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei Federal n.º 9.784/1999. 
15.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade, 

 
16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
16.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

16.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas entre os 
dias 22 a 31 de março de 2021, das 08h00 às 11h00, na Rua Tupinambá, nº 68, Setor de 



 
 

Protocolo, Centro, Sulina - PR, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico: 
licitacaosulina@hotmail.com, entre os mesmos dias. 

16.2 Caberá ao pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de 01 (um) dia. 
16.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
16.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.  
 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
17.2 Reserva-se ao pregoeiro(a) o direito de solicitar, durante o processo licitatório, informações 
complementares. 
17.3 No interesse do Município, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser: adiada a data da abertura desta licitação; ou alterada as condições do 
presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização. 
17.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta. 
17.5 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público, os princípios 
constitucionais, a finalidade e a segurança da contratação. 
17.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste pregão excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste subitem em dia de 
expediente no Município. 
17.7 Não havendo expediente no Município ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste edital, desde que não haja 
comunicação do pregoeiro(a) em sentido contrário. 
17.8 A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das 
condições previstas neste edital e seus anexos. 
17.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
17.10 A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes, que poderão ultrapassar o limite indicado. 
17.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 

Sulina (PR), 18 de março de 2021. 
 
 
 

PAULO HORN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

EDICEIA SCHAEFER ROSA 
PREGOEIRA 
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ANEXO N.º 01 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa, razão social, endereço, telefone e e-
mail) 

 
 

_________,  ___   de   ____  de  20__. 
 
Ref.: Pregão nº ____ / __ . 
 

Ao Pregoeiro(a) 
 
 
Prezado Senhor, 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a preços fixos, 
relativa ao fornecimento de  ___. 
 
O valor para fornecimento do objeto acima é de R$ ___ (Valor total contendo no máximo duas casas 
decimais) 
 
O prazo de fornecimento é de (inserir o prazo)  (inserir o prazo por extenso) dias contados a 
partir da data de assinatura do Contrato de Fornecimento. 
  
O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) ((inserir o prazo de 
validade por extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas 
(envelopes n° 1 e n° 2) pelo Pregoeiro. 
 
O prazo de garantia do objeto é de ______, conforme características técnicas. 
 
A Assistência Técnica será realizada conforme consta no edital. 
 
Atenciosamente, 
 
OBS. Inserir todos os valores também por extenso. 
 
 
(nome, RG e assinatura do responsável legal)



 
 
 

ANEXO N.º 02 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 
HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 

HABILITAÇÃO 
(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref.: Pregão nº ____ / __ . 
 
 
 
O signatário da presente declara, em nome da proponente _________________ , para 
todos os fins de direito, ter pleno conhecimento, bem como, atender a todas as exigências 
relativas a habilitação no presente certame. Declara, ainda, a inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da 
proponente nos termos da Lei e que não está declarado inidôneo em qualquer esfera da 
Administração Pública e nem está suspenso de participar de licitações por qualquer Órgão 
Governamental, Autárquica, Fundacional ou de Economia Mista.  
 
 
 _________,  ___   de   ____  de  20__. 
 
 
 
 
(nome, RG e assinatura do representante legal) 
     
 



 
 

ANEXO N.º 03 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 
equiparadas 

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa) 
 

 
 
Ref. : Edital de Pregão nº __/___ 
 
 
 
 
 
O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente 
constituído da proponente (inserir o nome da proponente) , declara sob as penas da Lei, 
que a mesma está estabelecida sob o regime legal de (microempresa, empresa de 
pequeno porte ou equiparadas), conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento 
pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/06. 
 
 
 
_________,  ___   de   ____  de  20__. 
 
 
_______________________________________ 
(nome, RG e assinatura do responsável legal) 



 
 

ANEXO N.º 04 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa) 
 

 
 
 
Ref. : Edital de Pregão nº __/___ 
 
 
Objeto :   (inserir o nome da obra , local, rua, número, cidade e outros)          
 
 
 
 
  O signatário da presente, o senhor   (inserir o nome completo), representante 
legalmente constituído da proponente   (inserir o nome da proponente)    declara, sob as 
penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos 
em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo 
ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos . 

 
 
 

_________,  ___   de   ____  de  20__. 
 
____________________________________ 
(nome, RG e assinatura do responsável legal) 
 
 
 
 
 



 
 
 

(UTILIZAR ESTE MODELO SOMENTE SE HOUVER PREVISÃO NAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO OBJETO) 

 
ANEXO N.º 05 

 
DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO 

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa) 
 

 
 
Ref. : Edital de Pregão nº __/___ 
 
 
 
 
 
O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente 
constituído da proponente (inserir o nome da proponente) , declara que, se vencedora do 
presente certame, realizará a entrega técnica sem ônus adicional ao contratante e a 
instrução de no mínimo 02 (dois) operador (es), pelo período de 8 (oito) horas, em data a 
ser designada pelo contratante. 
 
_________,  ___   de   ____  de  20__. 
 
 
 
_______________________________________ 
(nome, RG e assinatura do responsável legal) 
 



 
 

ANEXO N.º 06 

 
DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO 

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa) 
 

 
 
Ref. : Edital de Pregão nº __/___ 
 
 
 
 
 
O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente 
constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que, se vencedora do 
presente certame, fornecerá, durante o período de garantia às suas expensas e após a 
garantia, por no mínimo 12 (doze) meses, às expensas do CONTRATANTE, as alterações, 
substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito 
de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de 
operação, sob pena de aplicação da penalidade prevista no edital. 
 
_________,  ___   de   ____  de  20__. 
 
 
_______________________________________ 
(nome, RG e assinatura do responsável legal)



 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07 
EDITAL DE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2.021        
LOTE Nº: 05 
PROPONENTE:       
Prefeitura Municipal de SULINA – PR. 
TIPO DE BEM: VEÍCULOS AUTOMOTORES    
 

OBJETO 

ITEM QTDE. UNIDADE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

R$ 

01 03 UN 

VEÍCULO UTILITÁRIO, 0KM, ANO/MODELO 
DATA DE FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU 
POSTERIOR AO ANO DA ASSINATURA DO 
CONTRATO - MOTOR NO MÍNIMO 1.4; - 
POTÊNCIA MÍNIMA 70CV: - COR BRANCA; - AR 
CONDICIONADO DE FÁBRICA; AIRBAGS DE 
FÁBRICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU 
ELÉTRICA DE FÁBRICA; - COMBUSTÍVEL 
FLEX; - CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 500 
KG OU MÁIS; - CAPACIDADE MÍNIMA DE 
OCUPAÇÃO 2 LUGARES; - COM TODOS 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS 
POR LEI E EM CONFORMIDADE COM O CTB; 
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA;  

69.010,00 207.030,00 

02 04 UN 

VEÍCULO DE PASSEIO, 0 KM, COM AS 
SEGUINTES - CARACTERÍSTICAS: - 
ANO/MODELO NO MÍNIMO DATA DE 
FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU 
POSTERIOR AO ANO DA ASSINATURA DO 
CONTRATO - FABRICAÇÃO NACIONAL; - 05 
LUGARES; - MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COM NO 
MÍNIMO 3 CILINDROS EM LINHA; - POTÊNCIA 
MÍNIMA DE 70 CV; - TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 45 LITROS; - 
TRANSMISSÃO MÍNIMA DE 5 MARCHAS A 
FRENTE E UMA A RÉ; - CAPACIDADE MÍNIMA 
DO PORTA MALAS DE 230 LITROS; - 4 
PORTAS; - COR BRANCA SÓLIDA; - FLEX - 
ÁLCOOL/GASOLINA; - VIDROS ELÉTRICOS 
NAS PORTAS DIANTEIRAS; - SISTEMA DE 
ALARME ANTIFURTO COM TRAVAS 
ELÉTRICAS EM TODAS AS PORTAS, 
INCLUSIVE PORTA MALAS E SISTEMA 
INTERFACE EM TODOS OS VIDROS; - AR 
CONDICIONADO; - DIREÇÃO HIDRÁULICA OU 
DIREÇÃO ELÉTRICA; - SISTEMA DE SOM 
MÍNIMO COM RÁDIO AM/FM, CD PLAYER, 
MP3, USB, 4 ALTO FALANTES E ANTENA DE 
TETO; - ASSOALHO COM CARPETE E 
TAPETES DE BORRACHA; - BARRA DE 
PROTEÇÃO NAS PORTAS; - RODAS DE AÇO 
NO MÍNIMO ARO 14; - PROTETOR DE CÁRTER 
INSTALADO NO VEÍCULO; - PARA CHOQUES 
NA COR DO VEÍCULO; - NO MÍNIMO UM ANO 
DE GARANTIA TOTAL, SEM LIMITE DE 
QUILOMETRAGEM; - DEMAIS ITENS 
EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
DE TRÂNSITO (EXTINTOR DE INCÊNDIO, 
MACACO, ESTEPE...)  

63.090,00 252.360,00 

03 02 UN 

VEÍCULO DE PASSEIO, 0 KM, COM AS 
SEGUINTES - CARACTERÍSTICAS: - 
ANO/MODELO NO MÍNIMO DATA DE 
FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU 
POSTERIOR AO ANO DA ASSINATURA DO 
CONTRATO - FABRICAÇÃO NACIONAL; - 05 
LUGARES; - MOTOR NO MÍNIMO 1.0,  
POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV; - TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 40 LITROS; - 
TRANSMISSÃO MÍNIMA DE 5 MARCHAS A 

54.490,00 108.980,00 



 

 

FRENTE E UMA A RÉ; - CAPACIDADE MÍNIMA 
DO PORTA MALAS DE 180 LITROS; - 4 
PORTAS; - COR BRANCA SÓLIDA; - FLEX - 
ÁLCOOL/GASOLINA; -  SISTEMA DE ALARME 
ANTIFURTO; COMPUTADOR DE BORBO - AR 
CONDICIONADO; - DIREÇÃO HIDRÁULICA OU 
DIREÇÃO ELÉTRICA; - SISTEMA DE SOM 
MÍNIMO COM RÁDIO AM/FM, 2 ALTO 
FALANTES DIANTEIRO; -  PARA CHOQUES NA 
COR DO VEÍCULO; SUSPENSÃO ELEVADA- 
ALTURA MÍNIMA DO VEÍCULO DE 1,500 MM, 
VÁLVULA ANTIRREFLUXO DE COMBUSTÍVEL, 
NO MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA TOTAL, 
SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM; - DEMAIS 
ITENS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA DE TRÂNSITO. 

04 02 UN 

VEÍCULO DE PASSEIO, 0 KM, SEDAN, COM AS 
SEGUINTES - CARACTERÍSTICAS: - 
ANO/MODELO NO MÍNIMO DATA DE 
FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU 
POSTERIOR AO ANO DA ASSINATURA DO 
CONTRATO, COM 05 LUGARES INCLUINDO O 
MOTORISTA; ZERO KM; 
- COR SÓLIDA, BRANCO; 
- MOTOR MÍNIMO 1.3; 
- MOTOR BICOMBUSTÍVEL 
(ALCOOL/GASOLINA); - CÂMBIO DE 05 
MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; 
-05PORTAS;- DIREÇÃO ASSISTIDA 
(HIDRÁULICA, ELETRO-HIDRÁULICA OU 
ELÉTRICA); 
- AR CONDICIONADO; 
- VIDROS ELÉTRICOS; 
- TRAVAS ELÉTRICAS; 
- TAPETES DE BORRACHA PARA O 
INTERIOR; 
- COM TODOS OS ACESSÓRIOS QUE 
ATENDAM AO CÓDIGO NACIONAL DE 
TRÂNSITO, PRINCIPALMENTE QUANTO A 
SEGURANÇA, 

72.690,00 145.380,00 

05 01 UN 

VEÍCULO DE PASSEIO, 0 KM, SEDAN, COM AS 
SEGUINTES - CARACTERÍSTICAS: 
ANO/MODELO NO MÍNIMO DATA DE 
FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU 
POSTERIOR AO ANO DA ASSINATURA DO 
CONTRATO; 04 (QUATRO) PORTAS 
LATERAIS E UMA PORTA DE ACESSO AO 
PORTA MALAS; ZERO QUILOMETRO; MOTOR 
FLEX: GASOLINA E ÁLCOOL; INJEÇÃO 
ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL; GARANTIA 
MÍNIMA DE 03 (TRÊS ANOS); TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE ACIMA DE 
45 LITROS; CÂMBIO MECÂNICO; POTÊNCIA 
MÍNIMA DE 150 CV OU MAIS; CAPACIDADE 
DO PORTA-MALAS (LITROS): ACIMA DE 350 
LITROS; O) DIREÇÃO ELÉTRICA OU 
HIDRÁULICA; VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS 
NAS QUATRO PORTAS;  SISTEMA DE 
ALARME; SISTEMA DE MULTIMIDIA COM 
AUTOS FALANTES; AR-CONDICIONADO 
ORIGINAL DE FÁBRICA; RODAS/PNEUS, COM 
ARO MÍNIMO DE 15”;  CAPACIDADE PARA 
CINCO PASSAGEIROS; COMPUTADOR DE 
BORDO; DESEMBAÇADOR DO VIDRO 
TRASEIRO; CINTOS DE SEGURANÇA 
LATERAIS E CENTRAL TRASEIRO, DE TRÊS 
PONTOS; FAROL DE NEBLINA DIANTEIROS; 
HODÔMETRO DIGITAL, TOTAL E PARCIAL; 
SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO 
DE PELO MENOS 04 PONTOS; SISTEMA AIR 
BAG, NO MÍNIMO DUPLO; TRAVAMENTO 

131.440,00 131.440,00 



 

 

AUTOMÁTICO DAS PORTAS ATIVADO PELO 
MOVIMENTO DO VEÍCULO;  RETROVISORES 
COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; PROTETOR 
DE CÁRTER;  BANCOS E ACABAMENTO 
INTERNO COM REVESTIMENTO EM COURO 
E/OU MATERIAL SINTÉTICO; PELÍCULAS NOS 
VIDROS ESCURECIDA COM 
TRANSPARÊNCIA DETERMINADA PELAS 
LEIS DE TRANSITO DENTRO DOS 
PARÂMETROS DO CONTRAN; PINTURA NA 
COR BRANCA OU DE CUSTO SUPERIOR; 
JOGO DE TAPETES; DEMAIS ITENS E 
ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS 
POR LEI; MANUAL DO PROPRIETÁRIO E DE 
MANUTENÇÃO, EM PORTUGUÊS; 

TOTAL GERAL R$ 845.190,00 

 
Parte do pagamento dos bens adquiridos se dará com dação em pagamento com a entrega dos seguintes 
veículos da frota existente e já devidamente avaliados por comissão própria e com alienação já autorizada 
através de leis específicas, os quais se dará conforme descrito na tabela abaixo: 

ITENS 
PARA 
DAÇÃO 
LOTE 1 

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO USADO 
VALOR MÍNIMO 
AVALIADO 

Um veículo GM/MONTANA LS 1.4, ano de fabricação 2013, Placa AWV 
6751, Chassi-9BGCA80X0DB299762, Inscrito no Patrimônio Público sob o 
nº. 3198 (Agricultura). Lei 1040/2020 

R$ 14.000,00 

Um VW GOL G IV, ano de fabricação 2011/Modelo 2012, Placa AUT-
1520, Chassi -9BWAA05W5CP064633, inscrito no Patrimônio Público sob 
o nº. 3058 (Conselho Tutelar).Lei 1040/2020 

R$ 13.000,00 

Um veículo VW FOX 1.6 G II, ano de fabricação 2015/Modelo 2016, 
PlacaMLK-4F06, Chassi -9BWAB45Z7E4015453, Flex, inscrito no 
Patrimônio Público sob o nº. 4392 (agricultura). Lei nº 1047/2021 

R$ 25.000,00 

Um VW GOL 1.0, G V, ano de fabricação 2012/Modelo 2013, Placa AXM-
1518, Chassi -9BWAA05WEP038980, inscrito no Patrimônio Público sob o 
nº. 3284 (Agricultura). Lei 1040/2020 

R$ 15.000,00 
 
 

ITENS 
PARA 
DAÇÃO 
LOTE 2 
 

Um veículo CHEVROLET/ONIX 1.4 MT LT, ano de fabricação e modelo 
2017, Placa BBJ-6378, Chassi-9BGKS48VOHG245705, Flex, inscrito no 
Patrimônio Público sob o nº 4032 (promoção social). Lei nº 1047/2021  

R$ 34.500,00 

Um veículo FORD/KA SE 1.0 HA B, ano de fabricação 2017/Modelo 2018, 
Placa BBL-9976, Chassi -9BFZH55L3J8026388, Flex, inscrito no 
Patrimônio Público sob o nº. 4157 (educação). Lei nº 1047/2021 

R$ 33.000,00 

Um veículo FORD/KA SE 1.0 HA B, ano de fabricação 2017/Modelo 2018, 
Placa BBM-4790, Chassi -9BFZH55LOJ8015655, Flex, inscrito no 
Patrimônio Público sob o nº. 4158 (saúde). Lei nº 1047/2021 

R$ 33.000,00 

ITENS 
PARA 
DAÇÃO 
LOTE 3 
 

Um veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano de fabricação 2009/Modelo 
2009, Placa ARK-3B62, Chassi -9BD27803M97166663, Flex, inscrito no 
Patrimônio Público sob o nº. 4386 (agricultura). Lei nº 1047/2021 

R$ 12.000,00 

Um veículo FORD/KA SE 1.0 HA B, ano de fabricação 2017/Modelo 2018, 
Placa BBM-4789, Chassi -9BFZH55L2J8011137, Flex, inscrito no 
Patrimônio Público sob o nº. 4159 (saúde). Lei nº 1047/2021 

R$ 33.000,00 

ITENS 
PARA 
DAÇÃO 
LOTE 4 
 

Um veículo CHEVROLET/ONIX 1.4 MT LT, ano de fabricação 2017 e 
modelo 2018, Placa BBJ-6379, Chassi-9BGKS48VOJG132127, Flex, 
inscrito no Patrimônio Público sob o nº. 4033 (saúde).  Lei nº 1047/2021 

R$ 35.500,00 

Um veículo FORD/KA SE 1.5 HA B, ano de fabricação 2016/Modelo 2017, 
Placa BBL-6746, Chassi -9BFZH55J8H8420879, Flex, inscrito no 
Patrimônio Público sob o nº. 4155 (Administração). Lei nº 1047/2021 

R$ 33.000,00 

ITENS 
PARA 
DAÇÃO 
LOTE 5 
 

Um veículo I/FORD FOCUS SE AT 2.0SC, ano de fabricação 2016/Modelo 
2017, Placa BBL-5596, Chassi -8AFSZZFFCHJ444743, Flex, inscrito no 
Patrimônio Público sob o nº. 4156 (gabinete). Lei nº 1047/2021 R$ 50.000,00 

 
Os interessados poderão realizar vistoria dos veículos descritos no item anterior, com a 
finalidade de inspecionar e coletar informações de todos os dados, elementos e condições 



 

 

que possam vir a ter influência, cujo conhecimento seja necessário para apresentação de 
lances, mediante agendamento prévio pelo telefone (46) 3244-8000, com o Sr. Gelso, que 
agendará a visita e dará maiores detalhes sobre a mesma, com o local, horário entre outros. 
A vistoria acima citada é facultativa, porém não serão aceitas reclamações posteriores sobre 
os veículos. É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos veículos, sendo vedado o 
seu manuseio, experimentação, retirada de peças, entre outros. 
 
1. PRAZO, CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 
1.1. O Licitante ganhador, deverá entregar o veículo novo no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
no Paço Municipal da Prefeitura Municipal, situado à Rua Tupinambá, número 68, no Município de 
Sulina, bem como, retirar no mesmo local os veículos usados dados como parte do pagamento, em 
até 10 (dez) dias da entrega da veículos novos, ficando por sua conta todas as despesas com o 
transporte, seguros, tributos, encargos trabalhistas e tributários. 
1.2. O prazo a que se refere o item 1.1, iniciar-se-á após o recebimento da Ordem de Compra. 
1.3. O veículo deverá ser entregue em dia útil, no horário de 08h00 às 11h00, acompanhados da 
respectiva Nota Fiscal, que deverá conter nome e caracterização clara e precisa, bem como do 
número da Nota de Empenho, emplacados, com seguro obrigatório pago, com tanque cheio e 
acompanhados das respectivas Notas Fiscais, sem ônus adicional para a Administração; 
1.4. Os prazos de que tratam o item 1.1, poderão ser prorrogados, quando solicitado pelo 
convocado desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 
1.5. A previsão de retirada é em até 12 meses, podendo ser dilatado mediante confecção de Termo 
Aditivo, obedecida à legislação em vigor e havendo interesse da Administração. 
1.6. A licitante declarada vencedora, provisoriamente, deverá apresentar junto à proposta comercial 
prospectos, folhetos ou manuais dos veículos ofertados para possibilitar a verificação do 
atendimento às especificações técnicas contidas neste termo de referência e no edital. 
 
2. Garantia 
2.1. Dos Prazos e condições para o atendimento: 
2.1.1. A garantia de fábrica do veículo entregue não poderá ser inferior a 03 (três) anos a partir da 
data da entrega definitiva do mesmo, sem limite de quilometragem. 
2.1.2. O veículo ofertado deverá contar com serviços de assistência técnica autorizada prestada 
por empresas credenciadas junto à licitante e localizadas numa distância máxima de 100 Km do 
Município de Sulina, visando evitar a necessidade de locomoção para grandes distâncias, 
proporcionando economicidade ao erário público. 
 
3. Das condições de recebimento: 
3.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores, o 
objeto do presente termo e da licitação será recebido da seguinte forma: 
3.1.1 – Provisoriamente: Imediatamente depois de efetuada a entrega do bem, para efeito de 
posterior verificação da conformidade do veículo entregue com as especificações do objeto deste 
Termo. 
3.1.2 – Definitivamente, em até 2 (dois) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação 
das especificações e qualidade do veículo e consequente aceitação, quando a nota fiscal será 
atestada e remetida para pagamento. 
3.2. O bem que for entregue em desacordo com o objeto contratado será verificado no ato do 
recebimento e deverá ser substituído ou completado. Nesse caso o prazo para substituição, 
reposição e complementação será de 2 (dois) dias úteis, sob pena da aplicação das penalidades 
previstas. 
3.3. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca ou estação do 
serviço do objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder 
Executivo do Município de SULINA, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda à 
abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 
8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.  



 

 

3.4. Não será aceito o veículo que estiver em desacordo com as especificações constantes neste 
termo  
3.5. O recebimento definitivo do veículo, objeto deste termo, não exclui a responsabilidade da 
licitante vencedora quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados da sua normal utilização 
pelo Município de Sulina, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. (Lei nº 8.078/90). 
 

Sulina (PR), 18 de março de 2021. 
 
 
 

PAULO HORN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

EDICEIA SCHAEFER ROSA 
PREGOEIRA 



 

 

 
ANEXO N.º 08 

 
CONTRATO 

 
CONTRATO Nº      /2021   

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SULINA E A 
EMPRESA       NA FORMA ABAIXO: 

 
O MUNICÍPIO DE SULINA, situado na Rua Tupinambá, nº 68, Centro, Sulina - PR, CNPJ 80.869.886/0001-
43, a seguir denominado  CONTRATANTE, neste ato representado por seu(a) Prefeito(a) Senhor(a) PAULO, 
portador(a) da cédula de identidade R.G. nº      , CPF nº      , e a empresa      , CNPJ      , 
localizada na      ,  a seguir denominada CONTRATADA, representada por      , portador(a) da cédula 
de identidade R.G. Nº      , CPF nº      , residente na      ,    firmam o presente contrato nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, pela proposta da contratada datada de      , e nas 
condições que estipulam a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO  
O objeto do presente contrato é o fornecimento do seguinte equipamento: xxxxxxxxxxxxxxxx - lote nº xx. 
Juntamente com o objeto deverá ser fornecido catálogo de peças de reposição, enumeradas e ordenadas 
com seus códigos de fabricante (impresso ou meio magnético). Também deverão ser apresentados manuais 
completos de operação e manutenção detalhados. 
 
Parágrafo Único 
A CONTRATADA se declara em condições de entregar o objeto em estrita observância com o indicado nas 
Características Técnicas e na documentação levada a efeito pelo Pregão Eletrônico nº 16/2021, que é parte 
integrante deste contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
O valor global para o fornecimento do objeto deste contrato é de R$      , daqui por diante denominado 
“VALOR CONTRATUAL”. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS 
As despesas com o fornecimento do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos da(s) 
dotação(ões) orçamentária(s): 

DOTAÇÕES 
Exercício Conta despesa Funcional programática Fonte de recurso 

2021 1231 07.01.26.782.0021.2.039000.4.4.90.52.52.00.00 501 – Alienação de Bens 

2021 1232 04.01.12.361.0007.2.010000.4.4.90.52.52.00.00 105 – Alienação de Bens 

2021 1233 06.02.10.301.0018.2.029000.4.4.90.52.52.00.00 304 – Alienação de Bens 

2021 1234 05.01.08.244.0016.2.023000.4.4.90.52.52.00.00 501 – Alienação de Bens 

2021 1235 08.01.20.608.0023.2.041000.4.4.90.52.52.00.00 501 – Alienação de Bens 

2021 1236 03.01.04.122.0004.2.005000.4.4.90.52.52.00.00 501 – Alienação de Bens 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado através de dação de pagamento, referente aos veículos usados constantes no 
Anexo nº 07 deste edital, no valor de R$ 298.000,00 (Duzentos e noventa e oito mil reais).  
A diferença entre o valor dos bens a serem adquiridos e a dação de pagamento será quitada em moeda 
brasileira corrente, em 04 (quatro) parcelas iguais e mensais, uma na entrega e as demais mensalmente e 
apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento fornecido e documentos pertinentes. O 
faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo do Município e deverá ser apresentado 
conforme segue: a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento fornecido, número da 
licitação, número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico 
responsável pelo recebimento; b) termo de recebimento provisório. 



 

 

Havendo erro na apresentação dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que 
impeça o pagamento – como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade 
imposta ou inadimplência –, esse ficará sobrestado até que a proponente contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para o Município. 
 
Parágrafo Único 
O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Sulina– CNPJ nº 80.869.886/0001-43. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE FORNECIMENTO E DA PRORROGAÇÃO 
O prazo de fornecimento é de 30(trinta) dias, contados da assinatura deste contrato. 
 
Parágrafo Primeiro 
Somente será admitida alteração do prazo de fornecimento, com anuência expressa do MUNICÍPIO DE 
SULINA, nos casos previstos em lei, especialmente quando: 
a) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste contrato, por atos do 
CONTRATANTE; 
b) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de fornecimento; 
c) atos de terceiros que interfiram no prazo de fornecimento ou outros devidamente justificados e aceitos 
pelo CONTRATANTE; 
d) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o 
fornecimento do objeto contratado. 
 
Parágrafo Segundo 
Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato, devidamente justificadas e 
formalizadas, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao contrato.  
 
Parágrafo Terceiro 
Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres 
e responsabilidades relativos ao fornecimento, deverá esta comunicar e justificar o fato por escrito para que 
o CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 
   
Parágrafo Quarto 
Enquanto perdurar o impedimento, o CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato 
e contratar o fornecimento do equipamento com outro fornecedor, desde que respeitadas as condições desta 
licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 
 
CLÁUSULA SEXTA DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
São obrigações da CONTRATADA: 
a) assegurar o fornecimento do objeto, cumprindo fielmente a forma disposta no Edital e demais documentos 
pertinentes; 
b) cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tributário de sua responsabilidade, 
incidentes sobre o objeto deste contrato; 
c) fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia; 
d) garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, 
e oferecer treinamento(s) para operação do(s) equipamento(s) (caso previsto nas características técnicas 
anexas ao edital); 
e) durante o prazo de garantia de 12 (doze) meses, caso não seja possível a solução do problema no próprio 
local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte para oficina própria da 
proponente, fica sob responsabilidade da Contratada todo ônus com transporte, locomoção, alimentação, 
hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema; 
f) após o período de garantia de 12 (doze) meses, a Contratada fica obrigada, às expensas do Contratante, 
por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica 
no Estado do Paraná ou apresentar termo de compromisso assinado pelo fabricante responsável pela 
Assistência Técnica. 



 

 

g) assegurar durante o período da garantia de 12 (doze) meses, às suas expensas, e após a garantia, pelo 
prazo mínimo 60 (sessenta) meses, às expensas do Contratante, as alterações, substituições e reparos de 
toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou 
imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de aplicação da penalidade 
prevista no edital; 
h) manter as condições de habilitação, 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS BENS NÃO PREVISTOS 
Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do preço inicial atualizado do contrato, com anuência expressa do MUNICÍPIO DE SULINA. 
 
CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DOS BENS 
O equipamento entregue será recebido provisoriamente pelo(s) técnico(s), a ser(em) designado(s) para 
tanto, o qual verificará: 
a) o atendimento das especificações contidas nas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, exigidas e 
apresentadas pela CONTRATADA; 
b) a consistência e a exatidão da Nota Fiscal/fatura, apresentada em duas vias. 
 
Parágrafo Único 
O equipamento só será recebido definitivamente depois de certificado pelo(s) técnico(s), a ser(em) 
designado(s) para tanto, através de vistoria e termo de recebimento definitivo, observadas as especificações 
contidas nas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO 
A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato a nenhuma pessoa, física ou jurídica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ANTICORRUPÇÃO 
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos, 
se comprometem que para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, 
tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 
vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam 
prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do 
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda 
que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
À CONTRATADA serão aplicadas penalidades/multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma a 
saber: 
a) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamente com o 
cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso em relação 
à data prevista para o fornecimento. 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a 
CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais. 
c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, deixar de entregar o objeto contratado, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento do objeto,  fraudar a entrega, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ocorrer a rescisão administrativa. 
d) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE, em conformidade com a 
gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o disposto no Art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/93; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 
Quando forem verificadas situações que ensejarem a aplicação das penalidades, previstas na cláusula 
anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e 
respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a serem realizados.  



 

 

 
Parágrafo Único 
A autoridade competente poderá, quando for o caso, aplicar ou dispensar penalidades.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação judicial, 
sem direito de indenização de qualquer espécie à CONTRATADA, nos seguintes casos:  
a) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o contrato; 
b) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições   contratuais por parte da CONTRATADA; 
c) quando houver desobediência à determinação do CONTRATANTE; 
d) quando a CONTRATADA falir; 
e) quando a CONTRATADA ficar impedida de fornecer o objeto do presente contrato.  
 
Parágrafo Único 
Para apuração das situações acima descritas o CONTRATANTE instaurará o procedimento administrativo 
cabível, com prévia notificação ao contratado de todos os atos a serem realizados. A rescisão do contrato, 
quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem 
prejuízo da aplicação das demais providências legais cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os 
seus termos, o instrumento convocatório, a proposta da CONTRATADA, anexos e pareceres que instruem 
o processo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES  
Será incorporada a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha a ser 
necessária durante a sua vigência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO E DA GESTÃO DO CONTRATO 

O responsável pelo recebimento do objeto deste contrato, é o (a) Sr (a) GELSO ROBERTO 
CHIOQUETTA, Secretário de Administração e Finanças. 
O gestor do contrato é o (a) Sr(a) GELSO ROBERTO CHIOQUETTA, Secretário de Administração e 
Finanças. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento das despesas incorridas com 
viagens, hospedagem, transportes e refeições, decorrente do objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da 
Comarca de São João, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA 
que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, 
citação inicial e outras medidas em direito permitidas.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – CONHECIMENTO DAS PARTES 
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 
demais documentos vinculados ao presente contrato. 
 
Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias em igual teor, com as testemunhas 
presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 
          
     ,         de          de 20     . 
 
 

                                                                                                           



 

 

CONTRATANTE                                                                                CONTRATADA 
 
 
Testemunhas:    ________________________                      _________________________ 
                           RG nº                                                            RG nº       
 
 



 

 

 
Anexo nº 09 

 
ATESTADO DE VISITA 

 
 

 
Ref.: Edital de Pregão Presencial nº 16/2021  
 
 
 

Declaramos que o Responsável Técnico (inserir o nome completo), CPF nº (inserir o número) da 
proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, visitou os veículos usados que 
serão dados em parte do pagamento no processo de aquisição de veículos novos em epígrafe. 
 
 
 

Local, __ de ___ de 20___. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
(Nome, RG n° e assinatura do responsável pelo licitador). 

 
 
 

_______________________________________ 
(Nome, CPF nº, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente) 

 



 

 

 
MODELO Nº 09.1 

 
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA  

 
 

 
Pregão Eletrônico nº 16/2021 
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
Nome da Empresa:       
CNPJ nº:       
Endereço:       
Fone:          
E-mail:       
 
O representante técnico da  (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inserir o nome do representante), 
DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos veículos usados que serão dados em parte do pagamento no 
processo de aquisição de veículos novos, objeto licitado, e que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos veículos, assumindo total responsabilidade por esse fato e 
informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou 
financeira para com a Contratante. 
 
     ,        de          de 2021. 
 
 
 

__________________________________________ 
(Nome, nº CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico) 

 
 
 

 


