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de um automóvel. 
 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, através do PREGOEIRO 
designado pela Portaria 046/2010, de 02/02/2010, torna público para 
conhecimento dos interessados que às 14 horas, do dia 23 de Fevereiro de 
2010 na sala de reuniões desta Casa Legislativa, com obediência ao disposto 
na Lei n. 10.520, de 18.07.02 e no Decreto n. 3.555/00, de 08.08.00 e, 
subsidiariamente, na Lei n. 8.666/93 e demais legislação complementar, 
fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO, 
destinada à contratação do objeto de que trata o Anexo I do presente Edital.  

  
1. DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto da presente licitação a aquisição de 01 (UM) 

VEÍCULO, TIPO SEDAN MÉDIO, de acordo com as seguintes 
especificações e características mínimas: 

• Zero KM; 
• Mínimo de 03 (três) anos de garantia; 
• Modelo e fabricação ano 2010; 
• Na Cor Preta (pintura sólida ou metálica); 
• Categoria Sedan Médio; 
• Ar condicionado digital; 
• Direção Hidráulica; 
• Vidros, Travas e Retrovisores Elétricos; 
• Computador de bordo; 
• Piloto automático; 
• Sistema de imobilização do motor através de chave eletrônica; 
• Destravamento Automático das Portas em caso de Acidente; 
• Alarme Anti-furto com Ultra-som e controle de abertura na chave; 
• CD player MP3 com comando de som no volante; 
• Bancos com revestimento em couro; 
• Faróis de Neblina; 
• Air Bag Duplo; 



  

 

• Freios a disco nas 4 rodas com sistema Anti-blocante “ABS”; 
• Pára-choque Dianteiro e Traseiro na Cor do Veículo; 
• Rodas de liga leve, mínimo Aro 16”; 
• Porta malas com no mínimo 500 litros de capacidade; 
• Tanque de combustível com capacidade mínima de 55 litros; 
• Sistema de navegação (GPS); 
• Chapa de Proteção para Motor e Carter; 
• Luzes de Cortesia no Porta luvas e Porta-malas; 
• Luzes de Leitura; 
• Capacidade para 05 passageiros; 
• Banco do Motorista com Regulagem de Altura; 
• Banco traseiro com três apoios para cabeça; 
• Motorização com potência de no mínimo 130 cv/hp; 
• Transmissão automática. 
 
1.2 Constituem os Anexos do presente edital: 
 

a) Anexo I : Termo de Referência; 
b) Anexo II : Planilha de Orçamento Estimado; 
c) Anexo III : Modelo de Declaração (SICAF); 

d) Anexo IV : Modelo de Declaração (Inciso XXXIII, art. 7º da 
CF/88); 

e) Anexo V : Modelo de Carta de Representação. 
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação 
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
Órgão 01 Câmara Municipal 
Unidade 01 – Câmara Municipal 
Projeto/Atividade: 01.031.0001.1169 Aquis. De veículos 
Elemento da Desp.: 4.4.90.52.00.0000 Equipamento e material 
permanente. 

O valor da verba orçamentária disponível no orçamento vigente 
representa num investimento estimado no valor de R$ 100.000,00(cem mil 
reais) para o exercício de 2010, sendo que se reserva o direito de, a seu 
critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista. 
   

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
3.1 Poderão participar da presente licitação empresas do ramo do objeto da 
licitação, cadastradas no SICAF, que no dia, hora e local designados para a 
realização do Pregão se fizerem representar na forma do Item 4 deste Edital. 
 



  

 

3.2 Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que 
se encontrem em uma ou mais das seguintes situações: 
a) em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou 

liquidação; 
b) reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
c) estrangeiras que não funcionem no país; 
d) que tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta 

Administração ou que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer 
órgão da Administração Pública.  

 
4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1 Antes da abertura dos envelopes de propostas, ocorrerá a fase de 
credenciamento, onde serão vistos e identificados os representantes das 
licitantes. 
4.1.1 Uma vez dado início ao credenciamento no horário previsto no 
preâmbulo deste Edital, não serão mais aceitos novos participantes no 
certame. 
4.2 Somente poderão participar da fase de lances verbais as empresas 
que atendendo as condições estabelecidas no item 3, no dia, hora e local da 
realização do Pregão se fizerem representar por pessoa com poderes para 
formular propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes 
ao certame, inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de 
recursos, comprovados tais poderes da seguinte forma: 
a) se titular, diretor, sócio ou gerente: através de cópia do estatuto ou 

contrato social, ou instrumento específico que lhe confira poderes para 
tanto (com firma reconhecida), devendo identificar-se exibindo a carteira 
de identidade ou outro documento equivalente; 

b) se por outra pessoa: mediante apresentação de instrumento público ou 
particular de mandato (procuração) (com firma reconhecida), com 
poderes para formular ofertas e lances de preço e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame em nome da representada, 
inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos, 
devendo igualmente identificar-se exibindo a carteira de identidade ou 
outro documento equivalente. 

Observação: Os instrumentos previstos nas alíneas “a” e “b” poderão ser 
substituídos por Carta de Representação (com firma reconhecida), 
podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo V deste Edital.  
4.3. Os documentos referidos nas alíneas “a” e “b” do item 4.2 deverão 
ser apresentados em separado dos envelopes referidos no item 5, 
durante o ato específico para o credenciamento e/ou representação, e 
em forma de cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais, estes para 
fins de conferência, sendo que as primeiras farão, posteriormente, parte dos 
autos. 
4.4. O representante da licitante que não se credenciar perante o 
Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de 



  

 

renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar 
a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” 
ou “Documentação” relativos a este Pregão. 
4.4.1 Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, 
sendo mantido, porém, o seu preço apresentado na proposta escrita, 
para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
 
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
5.1 A PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
deverão ser apresentados no dia, hora e local designados para a realização 
do Pregão, quando assim solicitados pelo Pregoeiro, acondicionados em 
envelopes separados e lacrados, identificados com os seguintes elementos: 
 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS 
PARA HABILITAÇÃO 

 ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE 
PREÇOS 

CAMARA MUNICIPAL DE 
CARAZINHO 
PREGÃO Nº 001/2010 
Data e hora da abertura. 
Razão Social e CNPJ. 
Endereço completo do licitante. 

 CAMARA MUNICIPAL DE 
CARAZINHO 
PREGÃO Nº 001/2010 
Data e hora da abertura. 
Razão Social e CNPJ. 
Endereço completo do licitante. 

 
6. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
6.1 A proposta de preços será apresentada assinada pelo proponente, sem 
rasuras, emendas ou entrelinhas, e, ainda, com as seguintes informações: 

a) fazer menção ao número deste Pregão e conter a razão social da 
licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e e-mail, se 
houver, e o respectivo endereço com CEP, e, de preferência, com a 
indicação do banco, a agência e respectivos códigos e o número da 
conta. 

b) Discriminação completa do objeto ofertado, com indicação da 
marca, acompanhada do respectivo prospecto; 

c) Preço unitário proposto, expresso em real, junto ao qual 
considerar-se-ão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes 
sobre o objeto licitado (tributos, fretes, seguros, encargos de 
qualquer natureza etc.); 
c.1) Além das despesas referidas na alínea acima, deverão estar 
incluídas as referentes ao EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 
do veículo. 

d) Documento (catálogo e/ou declaração) que comprove a garantia 
oferecida, observando o prazo mínimo de 3 (três) anos; 

e) Prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias corridos, 
contados do homologação da presente licitação. Caso tal prazo seja 
omitido, o pregoeiro o entenderá como sendo igual ao máximo 
permitido. 



  

 

 
f) Comprovação, através de declaração ou documento equivalente, 

fornecido pelo fabricante do veículo, de que o objeto ofertado possui 
assistência técnica autorizada em Carazinho – RS;  

g) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos. As propostas que omitirem ou indicarem prazo de 
validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos. 

6.1.1 Na hipótese do “prazo de entrega” ser informado como sendo 
“imediato”, este será considerado, para fins do presente edital, como sendo 
de 24 (vinte e quatro) horas; 
6.2 Nos valores que forem propostos serão consideradas as seguintes regras: 
a) quanto à fração relativa aos centavos, apenas os numerais 

correspondentes às duas primeiras casas decimais que se seguirem à 
vírgula, sem qualquer tipo de arredondamento; 

b) discrepância entre os valores expressos em numerais e por extenso, 
valem estes últimos; 

c) discrepância entre o valor unitário e o global, vale apenas o primeiro. 
6.3 Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de: 
a) de soma e/ou multiplicação; 
b) falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo 

representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes de 
“propostas de preços” com poderes para esse fim; e 

c) a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida 
pelos dados constantes dos documentos apresentados dentro do envelope 
de “documentos para habilitação”. 

   
7. DO JULGAMENTO 
7.1 No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, 
obedecendo as condições e especificações estabelecidas neste Edital, 
apresentar o “menor preço”.  
7.2 No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas e estando 
superada a fase de oferta de lances verbais, a classificação será obtida 
mediante sorteio realizado no próprio ato, vedado qualquer outro tipo de 
procedimento. 
 
8. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
8.1 A habilitação das licitantes está condicionada, na forma do que 
estabelece o parágrafo único do artigo 13 (primeira parte) do Decreto n. 
3.555/00, à constatação de que no ato da abertura dos respectivos 
envelopes apresentem situação de regularidade junto ao SICAF, verificada 
mediante consulta “ON-LINE”, onde serão observadas as regularidades 
quanto a FGTS, através do CRF; à Seguridade Social, através da CND; dos 
tributos da União, através das Certidões da Procuradoria da Fazenda 
Nacional e da Receita Federal, e que no envelope de “Documentos para a 
Habilitação” estejam presentes os seguintes documentos: 



  

 

 
a)  Declaração, na forma do art. 32, § 2º, da Lei n. 8.666/93, de 

que inexistem fatos supervenientes ao seu cadastramento junto 
ao SICAF, impeditivos de sua habilitação na licitação em 
referência, podendo ser adotado o modelo constante do Anexo III 
deste Edital; 

b)  Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal, podendo ser adotado o modelo 
constante do Anexo IV deste Edital. 

8.2 Serão inabilitadas as licitantes que, mesmo não contempladas por uma 
ou mais das hipóteses previstas no item 3.2 do edital, se encontrarem numa 
ou mais das seguintes situações: 
 não estiverem cadastradas no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores, consoante subitem 1.3 da IN MARE n. 05/95; 
a)  cujo cadastro junto ao SICAF, por ocasião da consulta a que se refere o 

item anterior, apresente-se na condição de “inativo”; 
b)  não atenderem às condições deste edital; 
c)  contra as quais venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à 

fase de habilitação, fato com ela relacionado e ensejador de inabilitação. 
8.3 Para as licitantes em cujo cadastro junto ao SICAF, por ocasião da 
consulta a que se refere o item 8.1, constar documentos com prazo de 
validade expirado, será permitida, na forma prevista na parte final do 
inciso XIII do artigo 11 do Decreto n. 3.555/00, a apresentação, na 
própria sessão, da documentação devidamente atualizada e 
regularizada.  
8.4 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 
ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
 

9. DA SESSÃO DO PREGÃO 
9.1 A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços e os documentos para habilitação será realizada no 
local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, sendo 
recomendável a presença dos participantes com 10 (dez) minutos de 
antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura, 
especialmente quando necessária a autenticação de documentos, e 
desenvolver-se-á da seguinte forma: 
9.2 Declarada aberta a sessão, serão convidados os representantes das 
empresas que se fizerem presentes para apresentarem junto à mesa os 
documentos necessários ao credenciamento e/ou representação, na forma 
do item 4 do edital, os quais poderão ser vistos e conferidos por todos os 
participantes e, necessariamente, rubricados. 
9.3 Em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas, 
devendo tais empresas efetuar a entrega dos envelopes com as propostas de 
preços e de documentos para habilitação, apresentados na forma do item 5.  



  

 

 
9.4 Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, escolha 
daquela que apresentar o menor preço, classificação daquelas cuja variação 
situar-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço total ou, 
em não havendo pelo menos 3 (três) propostas naquelas condições, escolha 
de tantas quantas forem necessárias, na ordem crescente do preço ofertado, 
para alcançar o número mínimo de 3 (três) participantes, exceto se igual ou 
maior número de licitantes não estiver participando do certame (incisos VI e 
VII do artigo 11 do Decreto n. 3.555/00).  
9.5 Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as 
exigências do Edital, procedendo-se a desclassificação daquelas 
desconformes e a sua substituição por outra, de forma a definir aquelas que 
se encontrarem aptas para a fase de lances verbais. 
9.6 Início da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos 
proponentes de forma sucessiva, em valores numéricos distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço, observando o 
seguinte: 
9.7 As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem 
necessárias, tendo como tempo máximo o período de 15 minutos. 
9.8 A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 
propostas, de forma a definir a seqüência dos lances ulteriores. 
9.9 O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de 
menor preço, e a partir de então o lance de menor valor da rodada em 
andamento ou precedente, conforme o caso. 
9.10 A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim 
convocado, implicará na exclusão do licitante quanto à fase de lances 
verbais, mantendo-se, todavia, o último preço por ele apresentado para efeito 
da classificação final das propostas. 
9.11 A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às 
penalidades cabíveis. 
9.12 Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas 
exclusivamente pelo critério de menor preço, sendo objeto de exame e 
decisão motivada quanto à aceitabilidade do valor apresentado por aquela 
classificada em primeiro lugar.  
9.13 Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em 
relação ao seu proponente será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias, mediante abertura do respectivo envelope de documentação e 
consulta ao SICAF, na forma do item 8 deste Edital, sendo-lhe assegurado o 
direito de apresentar no próprio ato a documentação porventura necessária 
à atualização e regularização de sua situação.  
9.14 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente 
será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item do Pregão. 
9.15 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às 
exigências habilitatórias, serão examinadas as ofertas subseqüentes, 
inclusive quanto a sua aceitabilidade, por ordem de classificação, até a 
apuração de uma que atenda a todas as exigências editalícias, sendo o 



  

 

respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o correspondente 
objeto.    
9.16 Caso ocorram as hipóteses dos  subitens 9.13 e 9.14, ou de não haver 
oferta de lances verbais, ou mesmo quando houver ofertas de lances verbais, 
após a decisão do pregoeiro, em qualquer dos casos, quanto à aceitabilidade 
da proposta ainda será lícito ao pregoeiro negociar diretamente com o 
proponente para a obtenção de preço melhor do que aquele ofertado.  
9.17 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pelo 
Pregoeiro e licitantes presentes, facultada a assinatura dos membros da 
equipe de apoio e ouvintes, na qual serão registrados todos os fatos 
relevantes da sessão, inclusive quanto ao previsto no item 11.1.  
9.18 A adjudicação do objeto obedecerá a estrita ordem de classificação e 
será praticada pelo pregoeiro na própria ata de reunião. 
9.19 A empresa vencedora obriga-se a fornecer, no prazo de até 2 (dois) 
dias úteis, após a reunião de abertura das propostas, nova planilha com 
os respectivos preços unítários e totais.      
 
10. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
10.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o 
fizer até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do 
Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades 
que entende viciarem o mesmo. 
10.1.1 Caberá ao Pregoeiro  decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
sobre a impugnação interposta. 
10.1.2 Se procedente e acolhida a impugnação do  edital, seus vícios serão 
sanados e nova data será designada para a realização do certame. 
  
11. DOS RECURSOS 
11.1 A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, 
deverá ser feita ao final da sessão, com registro em ata da síntese das suas 
razões de recorrer, momento a partir do qual será concedido ao interessado o 
prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, 
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar as 
contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.   
11.1.1 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor 
recurso, no momento da sessão deste Pregão, implicará decadência e 
preclusão desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto 
à vencedora. 
11.2 Na hipótese da interposição de recurso, os autos do processo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Seção de Apoio à 
CPL, no local indicado para a realização do certame, em dias úteis, no 
horário das 12:00 às 18:00 horas. 
11.3 Os recursos deverão ser dirigidos ao Sr. Diretor-Geral do TRT 23ª 
Região, por intermédio do Pregoeiro, via Sistema de Protocolo, e observarão: 



  

 

a) quanto à sua interposição, o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da 
manifestação de sua intenção de recorrer, registrada em ata; 

b) a forma escrita, com a assinatura do licitante ou seu representante legal; 
c) a legitimidade e o interesse recursais; 
d) a fundamentação. 
 
12. DO RECEBIMENTO  
12.1. O bem será recebido provisoriamente pela Diretoria de Expediente, 
para posterior verificação da conformidade com o exigido no Edital. 
12.2. O recebimento definitivo dar-se-á no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, contados do recebimento provisório, por meio de Comissão para esse 
fim designada.    
12.3. Verificando-se defeitos no bem, a empresa será notificada para saná-
los ou efetuar a troca devida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento 
definitivo.  
 
13. DAS PENALIDADES  
13.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta 
cometida, as seguintes penalidades, previstas no artigo 87 da Lei n. 
8.666/93, na Lei n. 10.520/2002 e Decreto n. 3.555/00, sem prejuízo da 
inscrição no Registro de Ocorrências do SICAF: 
13.1.1 Advertência, nas hipóteses de execução irregular do contrato, que 
não resulte prejuízo para o serviço deste Tribunal; 
13.1.2 Multa, prevista na forma do item 13.2, nas hipóteses de inexecução 
do contrato, com ou sem prejuízo para o serviço;  
13.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com este 
Órgão, por período de até 5 (cinco) anos, nas hipóteses e nos termos dos 
artigos 7º da Lei n. 10.520/02 e artigo 14 do Decreto n. 3.555/00; 
13.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do 
art. 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/93. 
13.1.4.1 A aplicação da sanção de Declaração de Inidoneidade implica na 
inativação do cadastro do fornecedor ou interessado junto ao SICAF, 
impossibilitando-o de relacionar-se comercialmente com a Administração 
Federal, no âmbito do SISG e dos demais Órgãos/entidades que o utilizam, 
conforme estabelece o item 6.4 da IN MARE n. 05/95. 
13.2 Caso a licitante declarada vencedora se recuse a assinar o contrato, 
será aplicado-lhe a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
adjudicado, exceto se a causa for decorrente de caso fortuito ou motivo de 
força maior, devidamente comprovada e acatada pela Administração. 
13.3 Expirado o prazo proposto para a entrega do bem, sem que a 
contratada o cumpra, iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa, 



  

 

correspondente a 1 % (um por cento) por dia de atraso, incidente sobre o 
valor total da Nota de Empenho.   
13.3.1 A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 10 % (dez 
por cento), o que não impede, a critério da administração do TRT, a 
aplicação das demais sanções a que se refere o item 13.1.  
13.4 A multa referida no item 13.2 será cobrada administrativamente, 
enquanto que aquelas referidas nos itens 13.3 e 13.3.1 serão cobradas por 
compensação financeira dos créditos que a contratada tiver a receber e não 
impedem, em razão da extensão da falta cometida, a aplicação das demais 
sanções previstas no item 13.1 e seus subitens. 
13.5 Contra os atos de aplicação das penalidades previstas neste título 
também cabem recursos, a serem interpostos no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da intimação do ato, observando, no que couber, as regras 
do item 11.3 do presente Edital. 
 
14. DO  PAGAMENTO 
14.1 O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária (OB) 
emitida em favor da contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
úteis, após o recebimento definitivo, caracterizado pela atestação da Nota 
Fiscal/Fatura. 
14.1.1 Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado que a 
contratada faça constar, para fins de pagamento, as informações relativas ao 
nome e número do banco, da agência e de sua conta corrente. 
14.2 Em caso de atraso no pagamento, os valores devidos serão corrigidos 
pela variação do IGPM havida entre as datas do vencimento e do efetivo 
pagamento. 
14.3 Em cumprimento às normas e procedimentos previstos na Instrução 
Normativa n. 23, de 02 de março de 2001, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal, este órgão efetuará retenção na fonte dos Tributos 
correspondentes devidos. 
 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1 O CNPJ da Câmara Municipal de Carazinho é 89.965.222/0001-52.  
15.2 Ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior é facultado, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
15.3 A simples participação na licitação implicará no conhecimento e 
aceitação tácita das condições estabelecidas neste Edital. 
15.4 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento 
da segurança do futuro contrato. 
15.5 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do 
Decreto n. 3.555/2000.   



  

 

15.6 Não serão levadas em consideração as propostas que fizerem referência 
às de outras licitantes ou que apresentarem qualquer oferta de vantagem 
não prevista, tal como proposta alternativa. 
15.7 Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os 
termos deste Edital. 
15.8 Quaisquer esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do 
objeto da presente licitação poderão ser obtidos junto a Contratante, pelo 
telefone/fax (54) 3330-2322, em dias úteis, no período das 08h00min às 
11h45min e 13h30min às 17h00min. 
 

Carazinho - RS, 04 de fevereiro de 2010. 
 
 
 

VEREADOR GILNEI ALBERTO JARRÉ 
Presidente 
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ESTEVAN KRUMMENAUER DA SILVA 
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GUSTAVO BERNANDO SIMON 
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ANEXO I 
 
TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Processo Câmara Municipal Carazinho 06/10  -  Licitação Pregão n. 001/2010 
 

Item Un Especificação Qtd
e 

01 Un VEÍCULO PASSEIO/SEDAN MEDIO, ZERO QUILÔMETRO, 
devidamente EMPLACADO E LICENCIADO, com as seguintes 
características mínimas: 
 
• Mínimo de 03 (três) anos de garantia; 
• Modelo e fabricação ano 2010; 
• Na Cor Preta (pintura sólida ou metálica); 
• Categoria Sedan Médio; 
• Ar condicionado digital; 
• Direção Hidráulica; 
• Vidros, Travas e Retrovisores Elétricos; 
• Computador de bordo; 
• Piloto automático; 
• Sistema de imobilização do motor através de chave 
eletrônica; 
• Destravamento Automático das Portas em caso de Acidente; 
• Alarme Anti-furto com Ultra-som e controle de abertura na 
chave; 
• CD player MP3 com comando de som no volante; 
• Bancos com revestimento em couro; 
• Faróis de Neblina; 
• Air Bag Duplo; 
• Freios a disco nas 4 rodas com sistema Anti-blocante “ABS”; 
• Pára-choque Dianteiro e Traseiro na Cor do Veículo; 
• Rodas de liga leve, mínimo Aro 16”; 
• Porta malas com no mínimo 500 litros de capacidade; 
• Tanque de combustível com capacidade mínima de 55 litros; 
• Sistema de navegação (GPS); 
• Chapa de Proteção para Motor e Carter; 
• Luzes de Cortesia no Porta luvas e Porta-malas; 
• Luzes de Leitura; 
• Capacidade para 05 passageiros; 
• Banco do Motorista com Regulagem de Altura; 
• Banco traseiro com três apoios para cabeça; 
• Motorização com potência de no mínimo 130 cv/hp; 
• Transmissão automática. 
      

01 

 

 

 



  

 

ANEXO II 
 
 

Planilha de Quantitativos e Estimativa de Preços 

 
 
Processo Câmara Municipal Carazinho 06/10  -  Licitação Pregão n. 001/2010 
 
 
 
            Em 
R$ 

Item Un Qtde Empresa 
“A” 

Empresa 
“B” 

Empresa 
“C” 

Preço 
Médio 

Preço 
Médio 
Total 

Estimado 
01 Un 01 72.000,00 74.000,00 75.000,00 72.500,00 72500,00 

 
 
 
 
Preço Médio Total Estimado.......................................................... 

 
 
 
 

72.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

ANEXO III 
 
 
 

Modelo de Declaração (Item 8.1, alínea “a”, do Edital) 
 
 
 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ 
.............................., com endereço à............................., declara, em conformidade 
com o art. 32, parágrafo 2º, da Lei  n. 8.666/93, que não existem fatos supervenientes 
ao seu cadastramento no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - 
SIASG/SICAF que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório na 
Câmara Municipal de Carazinho/RS. 
 
 
 
 
 
 
 

Local e data, 
 
 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

ANEXO IV 
 
 
 

Modelo de Declaração (Item 8.1, alínea “b”, do Edital) 
 
 
 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ 
.............................., com endereço à............................., declara, em atendimento ao 
previsto no item 8.1, alínea “b” do Edital Pregão nº001/2010, que não possuímos em 
nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz (se for o caso) nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição República Federativa do Brasil.   
 
 
 
 
 
 

Local e data, 
 
 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
ANEXO V 

 
 

Modelo de Carta de Representação 

 
 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 
 
 

CARTA DE REPRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., com 
endereço à............................., através do seu ................................ (proprietário, 
sócio-proprietário, presidente, gerente, diretor), .......................(nacionalidade), 
........................(estado civil), portador do RG n ..............................., CPF n. 
............................., residente à ................................., CONSTITUI como seu 
representante no certame licitatório – modalidade Pregão n. 001/10 a ser realizado pela 
Câmara Municipal de Carazinho/RS, o Sr.(a) .........................................., 
(nacionalidade), ........................(estado civil), portador do RG n ..............................., 
CPF n. ............................., residente à ................................., que poderá formular 
ofertas e lances de preço e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 
nome da representada, inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos. 
 
 

Local e data, 
 
 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
 
 
 
 

(Com firma reconhecida) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


