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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

REPARTIÇÃO INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

RECURSOS: CONVÊNIO 

FORMA DE FORNECIMENTO: IMEDIATA 

CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 

Data: 24/01/2017 

Horário: 13 h e 30 min. 

Local: Sala de Licitações, localizada na Prefeitura Municipal de Jeceaba, com 

endereço na Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº, centro, Jeceaba – MG. 
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O Prefeito de Jeceaba, senhor Fábio Vasconcelos, torna público que se acha aberta nesta 

Prefeitura, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, 

objetivando a aquisição de veículo, tipo Van, em atendimento à Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Jeceaba, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e 

respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos, que será 

regida pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal no 685/2007, 

de 15 de maio de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 

Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas aplicáveis à espécie, observado o 

contido neste Edital. 

1. DO OBJETO 

O objeto deste certame é a aquisição de veículo, tipo Van, conforme descrição contida no 

Anexo I deste Edital, denominado Termo de Referência. 

2. DO PROCESSAMENTO 

O processamento do Pregão será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da Equipe de 

Apoio, designados nos autos do processo. 

3. DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

3.2. As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e seus anexos, que dele 

fazem parte indissociável. 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências 

constantes deste Edital.  

4.1.1. Somente poderão participar desta licitação empresas que: 
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I. Se enquadrem no ramo de atividades pertinentes ao objeto da presente licitação, que 

atenderem a todas as exigências deste Edital e de seus Anexos, vedada à 

participação de empresas: 

a) que estejam cumprindo suspensão temporária de participar de licitação e impedimento 

de contratar com o Município de Jeceaba ou tenham sido declaradas inidôneas ou 

impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, salvo as já reabilitadas; 

b) sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concurso de credores, 

em dissolução ou liquidação; 

c) Cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, administradores ou sócios, sejam 

servidores públicos municipais; 

d) Estejam enquadradas no artigo 9º da Lei 8666/93 e suas alterações. 

II. Sejam fabricantes ou concessionárias, nos termos dos arts. 2º, 3º e 15 da Lei nº 6.79/79. 

4.2. A observância das vedações é de responsabilidade da licitante, que por seu 

descumprimento, se sujeita às sanções cabíveis.  

4.3. É permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, observado o que 

prescreve o artigo 33 da Lei 8.666/93.  

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Carta de Credenciamento e Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação, 

conforme ANEXO II; 

b) Tratando-se de representante legal, o instrumento de constituição da empresa 

registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

c) Tratando-se de procurador, a procuração da qual constem poderes específicos para 

formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do documento 

que comprove os poderes do outorgante para a outorga.  

5.2. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
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de identificação. 

5.3. Será admitido apenas um representante para cada licitante, sendo vedado a este 

representar mais de uma credenciada. 

5.4. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, sem autorização da 

Pregoeira, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada. 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO 

6.1. A licitante deverá apresentar em envelopes separados: 

I. Proposta em envelope fechado e indevassável, contendo em sua parte externa, além 

do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 Envelope nº 1 - PROPOSTA  
 Pregão nº 01/2017 

II. Documentos para habilitação, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres: 

 Envelope nº 2 - HABILITAÇÃO 
 Pregão nº 01/2017 

6.2. A proposta deverá ser digitada, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 

6.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio ou, ainda, por 

documento extraído eletronicamente via Internet. 

6.4. A Carta de Credenciamento e Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação 

prevista no subitem 5.1, alínea “a”, é condição indispensável para recebimento dos envelopes 

de propostas e habilitação e consequente participação no certame, devendo a Pregoeira 

devolve-los ao licitante e registrar o fato em ata, na hipótese de inabilitação. 
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7. DA PROPOSTA  

7.1. A proposta de preço, em modelo padrão de acordo com o Anexo III deste Edital, deverá 

conter os seguintes elementos: 

I. Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual da licitante; 

II. Número do processo licitatório e do Pregão; 

III. Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com o Anexo I deste 

Edital; 

IV. Preço unitário e total por item, em moeda corrente nacional, sem inclusão de qualquer 

encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

V. Marca do produto; 

VI. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, sendo 

considerado este o prazo no caso de inexistir a menção na proposta do licitante; 

7.2. A proposta deverá ser datada e assinada pelo representante legal ou procurador 

devidamente constituído, devendo ser apresentada em uma única via. 

7.3. Caso a proposta não esteja assinada e estando presente o representante legal ou 

procurador da licitante, será permitida a assinatura na mesma, validando-a. 

7.4. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as demais despesas 

relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

7.5. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista no Anexo I deste Edital. 

8. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

8.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados, os quais dizem respeito a: 

I - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
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ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 

f) Certidão da Junta Comercial, comprovando o enquadramento como Microempresa – 

ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, se 

for o caso. 

II - REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no CNPJ; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo à sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão de regularidade de situação com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou 

outra prova equivalente, na forma da lei; 

d) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

e) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS; 

f) Certidão de Regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante 

ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

III - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Certidão negativa de falência ou concordata ou certidão judicial cível negativa, expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante, eletronicamente nos termos do caput do art. 8° da Resolução 

121/2010 do Conselho Nacional de Justiça na Comarca responsável do licitante.  

IV - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante, de que não está infringindo 

o disposto no inciso XXXIII do art. 7o, da Constituição Federal, conforme Anexo IV 

deste Edital; 
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b) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência 

de fatos impeditivos para a sua participação em processos licitatórios promovidos pelo 

município de Jeceaba, conforme Anexo V deste Edital. 

 

8.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

8.2.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" do inciso I, “HABILITAÇÃO 

JURÍDICA” não precisarão constar do envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido 

apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

8.2.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão 

aceitas como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

8.2.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada, ou em cópia simples, a ser autenticada pela 

Pregoeira/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser 

apresentadas perfeitamente legíveis. 

8.3.4. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da 

licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para 

complementação da documentação exigida para a habilitação. 

9. DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS  

9.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, DEVERÃO APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA 

EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente 

alguma restrição (certidões positivas e vencidas).  

9.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

9.3. A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, 

SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas na Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02, sendo facultado à 
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Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

9.4. Caso a empresa licitante pretenda efetuar o fornecimento objeto desta licitação por 

intermédio de outro estabelecimento da empresa (matriz ou filial), deverá apresentar, desde 

logo, o CNPJ desse estabelecimento para consulta da empresa, que também deverá 

apresentar todos os documentos de regularidade fiscal em nome desse estabelecimento. 

9.5. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão 

ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, 

ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 90 dias 

contados da data da abertura da sessão pública. 

9.6. A Pregoeira ou a Equipe de Apoio poderá diligenciar, efetuando consulta direta na 

Internet, para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico. 

10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

10.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 

deste Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, 

com duração mínima de 20 (vinte) minutos.  

10.2. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e 

não serão admitidos novos participantes no certame.  

10.3. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificados os itens das propostas que: 

a) Apresentarem quantidades divergentes do Anexo I;  

b) Não contiverem o valor unitário do item;  

10.4. Nos casos de divergência entre valores unitário e global, prevalecerá o preço unitário;  

10.5. Não será admitida proposta que possua valores unitários com mais de duas casas 

decimais, sendo desprezada a terceira para fins de julgamento;  
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10.6. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos demais 

licitantes;  

10.7. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 

(três); 

c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes;  

10.8. Para efeito de seleção será considerado o preço unitário do item. 

10.9. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais 

em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 

preços. 

10.10. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 

lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa 

da ordem de lances.  

10.11. A aplicação do valor do lance incidirá sobre o preço unitário do item. 

10.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa desistir da formulação de lances. 

10.13. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para 

as selecionadas o último preço ofertado;  

10.14. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à 

redução do preço;  
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10.15. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito;  

10.16. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 

será juntada aos autos por ocasião do julgamento;  

10.17. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor;  

10.18. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 

poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos; 

b) verificação de informações por meio eletrônico.  

10.19. A verificação de informações será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados 

aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

10.20. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos no momento da verificação. 

10.21. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

10.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

10.23. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 

seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda 

os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
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10.24. Na hipótese da primeira colocada, caracterizada como microempresa, ou empresa de 

pequeno porte, ou microempreendedor individual apresentar alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Equipe de Pregão, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de negativa;  

10.25. A não regularização da documentação no prazo previsto no inciso anterior implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação. 

11. DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO  

11.1. No final da sessão, o representante da licitante que desejar recorrer, deverá manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção de fazê-lo, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias 

para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;  

11.2. A ausência de manifestação do representante da licitante importará: 

a) A decadência do direito de recurso; 

b) A adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora; 

c)  O encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

11.3. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente;  

11.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento e adjudicará o objeto do certame à licitante 

vencedora;  

11.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento;  
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11.6. Não será procedida a adjudicação do objeto e respectiva homologação, caso 

sejam registradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 49 da LC 123/06. 

12. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

12.1. A empresa vencedora deverá retirar a Nota de Empenho quando convocada, sob pena 

de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

12.2. O prazo de entrega do objeto desta licitação será de 10 (dez) dias, a partir da data do 

recebimento da Autorização de Compra. Não serão considerados os itens entregues sem a 

respectiva ordem de compra expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal. Junto à 

nota fiscal deverá ser anexada a correspondente Ordem de Compra. 

12.3. A entrega do objeto ocorrerá no local determinado pelo Secretário requisitante, 

constante na Ordem de Compra.  

12.4. A empresa deverá, obrigatoriamente, entregar o material solicitado pela ordem de 

compra em sua totalidade e sempre dentro do prazo estipulado no item 12.2, não sendo 

admitido o parcelamento da Ordem de Compra, sob pena das sanções legais cabíveis. 

12.5. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que 

vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. Estando 

o objeto apresentado em desconformidade com o que fora cotado no ato da sessão de 

julgamento e habilitação, a empresa será penalizada e, consequentemente, será chamado o 

segundo classificado. 

12.6. Fica a empresa vencedora, quando assim couber, ciente da obrigatoriedade de 

apresentação da Declaração de Opção pelo Simples. A Declaração deverá ser emitida e 

assinada pelo Representante Legal da empresa, a ser apresentada no ato da entrega do 

material, juntamente com a Nota Fiscal, esclarecendo esta Prefeitura que a não apresentação 

do documento em questão ocasionará o desconto no pagamento devido as empresas do valor 

referente ao encargo legal. O Termo de Opção pelo Simples será consultado pela Tesouraria 

Municipal no ato da liberação do pagamento da nota fiscal. 

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
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14.1. DO PRAZO DE PAGAMENTO  

14.1.2. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 15 (quinze) dias após a entrega da 

nota fiscal devidamente atestada por quem de direito e mediante atestado, emitido pelo setor 

competente, comprovando que a licitante vencedora cumpriu todas as condições pactuadas;  

14.1.3. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e 

seu vencimento ficará prorrogado pelo prazo que durar o saneamento das incorreções; 

14.1.4. O pagamento será feito mediante crédito na conta bancária indicada pela licitante 

adjudicatária. 

15. SUBSTITUIÇÃO DO TERMO DE CONTRATO 

15.1. As obrigações, decorrentes deste PREGÃO, consubstanciar-se-ão na nota de empenho, 

cujo anexo deverá conter os dados indicados no anexo V. 

15.2. O prazo para a retirada da nota de empenho será de 03 (três) dias úteis, contados da 

convocação da adjudicatária, ocasião em que, se necessário, deverão ser: atualizadas a 

certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social – CND e o 

Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviços – FGTS. 

15.3. A critério da administração, o prazo para retirada da nota de empenho poderá ser 

prorrogado uma vez, desde que haja tempestiva e formal solicitação do adjudicatário. 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

A aquisição em questão correrá à conta da seguinte dotação do Orçamento Corrente: 

02009002 082440607 2.134 4.4.90-5200 Fonte - 100 

17. DAS SANÇÕES 
 

A licitante adjudicatária que inadimplir em quaisquer termos de sua proposta, incidirá na multa 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens a ela adjudicados.  
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18. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNÇÃO  

18.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos e providências ou impugnar este Edital;  

18.2. A petição, convenientemente fundamentada, será dirigida à autoridade subscritora deste 

instrumento, que decidirá no prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à data fixada para 

recebimento das propostas;  

18.3. Será indeferida de plano a petição infundada, que tenha por finalidade apenas 

procrastinar o certame;  

18.4. Acolhida a petição, será designada nova data para a realização do certame. 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

19.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;  

19.2. Das sessões públicas de processamento deste Pregão serão lavradas atas, que serão 

assinadas pela Pregoeira e pelos representantes presentes;  

19.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas na própria ata;  

19.4. Os documentos de habilitação, cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricados pela Pregoeira e pelos representantes presentes;  

19.5. O resultado deste certame será divulgado via Internet no site www.jeceaba.mg.gov.br;  

19.6. Os demais atos atinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 

mesmo endereço eletrônico acima referenciado;  

19.7. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes não adjudicatárias 

ficarão à disposição para retirada no Setor de Licitações e Contratos, pelo prazo de dez dias 

úteis, após a celebração do contrato;  
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19.8. Expirado o prazo estabelecido no subitem anterior, o Setor de Compras dará a 

destinação que lhe convier aos documentos, sem qualquer indenização à licitante;  

19.9. A licitante adjudicatária que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedida de licitar e contratar com o município de Jeceaba e será descredenciada no 

cadastro de fornecedores pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e no contrato e das demais cominações legais;  

19.10. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira;  

19.11. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 

I. Anexo I – Termo de Referência; 

II. Anexo II – Carta de Credenciamento e Declaração de Atendimento às Condições de 

Habilitação; 

III. Anexo III - Modelo padrão de proposta de preço; 

IV. Anexo IV - Declaração de que não está infringindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 

7o, da Constituição Federal; 

V. Anexo V - Declaração da inexistência de fato impeditivo da habilitação; 

19.12. Não havendo possibilidade de pregoar todos os itens em um único dia, a sessão 

pública será encerrada e iniciada no mesmo horário e local, no dia útil seguinte;  

19.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Entre Rios de Minas, MG.  

Jeceaba, 10 de janeiro de 2017  

 

Fábio Vasconcelos 
Prefeito 
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PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 01/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 01/2017 

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA 

UNIDADE SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

O objeto deste certame é a aquisição de veículo, tipo Van, de acordo com as especificações e 

quantidades apresentadas no Anexo I deste Edital, denominado Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Requisição de fls. retro, a aquisição em questão “justifica-se pela 

capacidade de permitir a promoção de tais programas, pois o município não dispõe de um 

veículo de grande porte para atender esta demanda, sendo necessária a locação do mesmo 

para estes fins, o que tem sido oneroso para o orçamento municipal, sobretudo na atual 

conjuntura econômica do país. Além disso, este veículo irá propiciar o apoio aos portadores 

de necessidades especiais que são conduzidos a centros especializados no Município de 

Congonhas por meio de convênio, entre outros programas que zelam pelo bem estar dos 

munícipes. Além de economizar tempo, vamos oferecer mais conforto e comodidade aos 

usuários da Assistência Social”. 
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3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

Item Especificação Qtde Unid 
Preço Médio 

Unitário 
Preço Médio 

Total 

1 

Veículo novo, tipo Van/minibus, ano 
modelo no mínimo 2015/2016, nas 
seguintes características mínimas: 
Cor: branco; 5 (cinco)portas, sendo 

1 (uma) porta lateral do tipo 
deslizante; zero quilômetro; número 
de lugares mínimo: 15 (quinze) (14 

passageiros + motorista); motor 
diesel; teto alto com mínimo de 

1,70m; tanque de combustível com 
capacidade mínima de 70 litros;  

1 1 R$ 136.850,00 R$ 136.850,00 

motor 4 cilindros; câmbio mecânico 
de 5 marchas + ré; potência mínima 

(CV) 127cv; capacidade de carga 
útil: mínimo1.100kg; direção 

hidráulica; ar condicionado; porta 
lateral deslizante lado do 

passageiro; bancos com assentos 
reclináveis; freios a disco na 

dianteira e traseira com sistema 
ABS; pneus aro 16 (mínimo); cintos 

de segurança e demais 
equipamentos de acordo com as 

normas do CONTRAM. Vir 
adesivado de acordo com modelo a 

ser passado a empresa contemplada 

    
 

Total ................................................................................................................. R$ 136.850,00 

Preço Médio Total: R$ 136.850,00 (cento e trinta e seis mil oitocentos e cinquenta reais)  

10 de janeiro de 2017 

 

 

Maiza Lúcia Rocha Moreira Dutra 
Secretária Municipal de Assistência Social 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO NÚMERO 01/2017 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) 

Sr.(a)____________________________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade n.º ______________________, inscrito no CPF sob o nº __________________, 

como representante da empresa ________________________________________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº __________________, para participar da licitação instaurada pela 

Prefeitura Municipal de Jeceaba, na modalidade Pregão Presencial nº 01/2017, na qualidade 

de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem 

como formular proposta comercial, efetuar lances, assinar documentos, manifestar-se em 

nome da empresa, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar 

todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso. 

Na oportunidade declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

Edital, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, sob pena de 

responsabilização nos termos da Lei. 

____________________________, ____ de _______________ de 2017. 

Assinatura: 

 

Nome legível: _____________________ 

Cargo: __________________________ 

Carimbo CNPJ: 
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Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir 

acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa 

a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário. O licitante apresentará 

no ato do credenciamento o modelo acima fora dos Envelopes. 

Observação: 

Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante. 

 

Assinatura e qualificação 
(representante legal) 

 
 
Observação: 
 
Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO NÚMERO 01/2017 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA PADRONIZADA 

À  
Prefeitura Municipal de Jeceaba 

PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 01/2017 

A empresa.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°.................., inscrição 

estadual n° ........................, estabelecida na Av./Rua ........................., n° ......, 

bairro.................., na cidade de ................, telefone................, fax ....................., vem pela 

presente apresentar sua proposta de preços para fornecimento de veículo tipo Van acordo 

com as exigências do Edital supra citado. 

Item Especificação Qtde Unid Marca 
Preço 

Unitário 
Preço 
Total 

1 

Veículo novo, tipo Van/minibus, ano 
modelo no mínimo 2015/2016, nas 

seguintes características mínimas: Cor: 
branco; 5 (cinco)portas, sendo 1 (uma) 

porta lateral do tipo deslizante; zero 
quilômetro; número de lugares mínimo: 15 

(quinze) (14 passageiros + motorista); 
motor diesel; teto alto com mínimo de 
1,70m; tanque de combustível com 

capacidade mínima de 70 litros; motor 4 
cilindros; câmbio mecânico de 5 marchas + 

ré; potência mínima (CV) 127cv; 
capacidade de carga útil: mínimo1.100kg; 
direção hidráulica; ar condicionado; porta 

lateral deslizante lado do passageiro; 
bancos com assentos reclináveis; freios a 
disco na dianteira e traseira com sistema 
ABS; pneus aro 16 (mínimo); cintos de 
segurança e demais equipamentos de 

acordo com as normas do CONTRAM. Vir 
adesivado de acordo com modelo a ser 

passado à empresa contemplada  

1 1 

 

R$  R$  

Total................................................................................................................................  
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Valor por extenso: (....) 

Observações: 
 
1 - Os preços ofertados têm como referência os praticados no mercado no mês de dezembro 
de 2016, para pagamento em até 15 (quinze) dias, com base no fornecimento do produto; 
2 - Nos preços estão inclusos, além do lucro, todas as demais despesas que incidam sobre o 
fornecimento; 
3 - O prazo de validade da proposta é de ....... (..........) dias corridos, contados da abertura dos 
envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS; 
4 - O prazo de entrega do item não será superior a 10 (dez) dias corridos, contados do 
recebimento da nota de fornecimento; 
5 - Informar: 

a) nome do banco: ............................................ 
b) número da agência .......................  
c) número da conta: ....................... 

 
 

Local e data................. 
 

(assinatura do responsável pela empresa) 
Nome e Cargo 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO NÚMERO 01/2017 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE NÃO ESTÁ INFRINGINDO O DISPOSTO NO INCISO XXXIII 

DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

O abaixo assinado, responsável pela empresa ............................., inscrita no CNPJ sob o no 

..................... sediada na cidade de ............................, com endereço à Rua/Av. 

........................, no ........... – bairro ............., declara, sob as penas da lei, que a referida 

Empresa não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como que não utiliza, para qualquer trabalho, 

mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, não estando infringindo o disposto no inciso XXXIII 

do artigo 7º da Constituição Federal. 

Local e data 

............................................. 

Assinatura e qualificação 

(representante legal) 

 

Observações: 

I - esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante; 

II - se a licitante possuir maiores de 14 (quatorze) anos e menores de 16 (dezesseis) anos 

aprendizes deverá declarar esta condição. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO NÚMERO 01/2017 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 

- A N E X O  V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

DA HABILITAÇÃO 

  

  

O abaixo assinado, responsável pela empresa ............................., inscrita no CNPJ sob o no 

..................... sediada na cidade de ............................, com endereço à Rua/Av. 

........................, no ........... – bairro ............., declara, sob as penas da lei, em obediência ao 

art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua 

participação em processos licitatórios promovidos pelo município de Jeceaba e que está 

ciente da sua obrigatoriedade legal de declarar ocorrências posteriores que a inabilitem, a 

qualquer tempo, do procedimento licitatório. 

Local e data.... 

  

                 

Assinatura e identificação do declarante 

 

 


