
  

 

CARTA CONVITE Nº 08/2010 DE 16 DE ABRIL DE 2010. 
Processo Administrativo 010/2010 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 
EDITAL DE CONVITE N.º 008/2010 
TIPO MENOR PREÇO 
 

Edital de convite para 
aquisição de um automóvel. 
 

 
 

O VEREADOR GILNEI ALBERTO JARRÉ, PRESIDENTE DO 
LEGISLATIVO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a 
Lei n.º 8.666, de 21 de julho de 1993 e suas alterações, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 27 de Abril de 
2010 na sala de reuniões desta Casa Legislativa, a Comissão Permanente de 
Licitações, designada pela Portaria n.° 057/2010 se reunirá com a finalidade 
de receber propostas para aquisição de um veículo Zero Km. 
  Poderão participar todas as empresas do ramo pertinente ao objeto 
ora licitado, cadastradas ou não, desde que manifestem sua intenção de 
participar apresentando sua proposta acompanhada de toda documentação 
exigida por este edital na hora e data aprazada para o recebimento dos 
envelopes. 
 
 
1. OBJETO  

 
 Constitui objeto da presente licitação a aquisição de um automóvel 

com as seguintes características: 
• Zero KM; 
• Mínimo de 03 (três) anos de garantia; 
• Modelo e fabricação ano 2010; 
• Bicombustível (gasolina/álcool);  
• Na Cor Preta (pintura sólida ou metálica); 
• Categoria Sedan Médio; 
• Ar condicionado; 
• Direção Hidráulica, Elétrica e/ou Eletro-hidráulica; 
• Alarme Anti-furto; 
• Transmissão automática e/ou automatizada; 
• Faróis de Neblina; 
• Air Bag Duplo; 
• Freios a disco nas 4 rodas com sistema Anti-blocante “ABS”; 



  

 

• Porta malas com no mínimo 480 litros de capacidade; 
• Tanque de combustível com capacidade mínima de 55 litros; 
• Chapa de Proteção para Motor e Carter; 
• Capacidade para 05 passageiros; 
• Motorização com potência de no mínimo 125 cv/HP. 
 
OBS: deverá, obrigatoriamente, prestar assistência técnica no município de 
Carazinho/RS, bem como o veículo deverá ser entregue com Licenciamento e 
Emplacamento pagos. 
 
 
2. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
 
  Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão 
recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionado no 
preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, e identificados, 
respectivamente como de n.° 1 e n.° 2, para o que sugere-se a seguinte 
inscrição: 

A  CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 
EDITAL DE CONVITE N.º 008/2010 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
----------------------------------------------------------------- 
 
A  CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 
EDITAL DE CONVITE N.º 008/2010 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 
2.1 DO INVÓLUCRO Nº 01 – “HABILITAÇÃO” 
Para a habilitação o licitante deverá apresentar: 
2.1.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 
2.1.2 Prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes relativo ao 
domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto da licitação; 
2.1.3 Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Receita Federal e 
Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
proponente; 
2.1.4 Prova de regularidade relativa à Previdência Social (CND) e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei; 
2.1.5. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 



  

 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 

2.1.6 Declaração de plena submissão às condições do Edital, em todas as 
fases de licitação; 
2.1.7 Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358 de 5 
de setembro de 2002; 
2.1.8. Se Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) desejar 
utilizar-se dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, deverá apresentar uma declaração do seu 
enquadramento expedida pelo contador responsável, sendo que, a falta de 
manifestação importará na decadência do direito do benefício. 
Os documentos deverão ser apresentados em 01 (uma) via e poderão ser 
apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada ou 
ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. 
A autenticação de documentos realizada pela Câmara será feita pelo Diretor 
de Expediente ou pela Comissão Permanente de Licitação e Julgamento em 
até um turno anterior ao da abertura do Certame Licitatório. 
Os documentos exigidos deverão ser, preferencialmente, relacionados, 
separados, colecionados e numerados na ordem estabelecida neste Edital, 
indicando o subitem correspondente.  
Todos os documentos expedidos pela empresa serão subscritos por seu 
representante legal, com identificação clara de seu subscritor. 
A falta de qualquer dos documentos solicitados neste edital implicará na 
inabilitação da licitante. 
 
2.2 DO INVÓLUCRO Nº 02 – PROPOSTA 
 
Deverá conter: 
 
  a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada 
na última, pelo representante legal da empresa, e o preço cotado em moeda 
corrente nacional, com todos os impostos, taxas, ou quaisquer ônus, quer 
federais, estaduais ou municipais.  
    
  Observação 1: o prazo de validade da proposta é de 60 dias a 
contar da data aprazada para sua entrega. 
 
  Observação 2: Quaisquer inserções na proposta que visem 
modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas 
como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante 
com o instrumento convocatório. 
   



  

 

  b) A Proposta de preço deverá indicar Política de negociação de 
preços e condições de pagamento junto a seus fornecedores e política de 
negociação de preços e de condições de pagamento; 
  c) O veículo deverá ser entregue na Câmara Municipal de 
Vereadores, sem custo adicional de frete, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data da homologação do presente certame. 
   
 
3. DO JULGAMENTO 
 
3.1 O julgamento e classificação das propostas serão realizados em função 
dos preços cotados para o fornecimento, classificando-se em primeiro lugar 
as propostas que atendam as especificações técnicas do veículo licitado e 
que ofertem o “MENOR PREÇO”, de conformidade com o disposto no artigo 
45, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. 
3.2 em caso de empate entre duas ou mais propostas adotar-se-á o 
critério do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei n.º 8.666/93, em ato público, 
com a convocação prévia de todos os licitantes. 
 
 
4. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
 
  a) serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em 
desconformidade com este edital, bem como com preços superestimados ou 
inexeqüíveis; 
 
   
5. DOS RECURSOS 
 
  Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as 
normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 
8.666/93. 
 
 
6. DO PRAZOS  
 
6.1 Esgotados todos os prazos recursais, o Presidente, no prazo de 05 
(cinco) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei n.º 8.666/93. 
 
6.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, 
pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o 
transcurso do prazo constante do item 6.1. 
 



  

 

6.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a 
Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, 
sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% 
(dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
por prazo de 02 (dois) anos. 
 
 
7. DAS PENALIDADES 
 
7.1  multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de infração ou imediata 
rescisão do contrato, independente de notificação, cumulada com multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor contratado. 
  
7.2  multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 
  
7.3  multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos); 
  
  Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não 
adimplido do contrato. 
  
 
8. RECEBIMENTO E PAGAMENTO DO OBJETO 
 
8.1  O recebimento do veículo objeto da licitação ficará a cargo do 
almoxarifado e compras, que ficará encarregado de acompanhar e vistoriar a 
entrega do veículo, o qual deverá recebê-lo definitivamente, dispensado o 
recebimento provisório do mesmo, ou, ainda, se for o caso, rejeitá-lo, caso 
não possua as especificações técnicas exigidas. 
 
8.2  O pagamento será efetuado, até trinta dias após a entrega do veículo e 
mediante apresentação da devida nota fiscal, em moeda corrente nacional.  
 
 
 
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
  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. 
 
          
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender 
qualquer das disposições do presente edital. 
 
10.2 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da 
documentação e propostas ou quaisquer outros documentos. 
 
10.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou 
substituições das propostas ou quaisquer outros documentos. 
 
10.4 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus 
representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora. 
   
  Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem 
sobre matéria objeto de recurso próprio, como, por exemplo, sobre os 
documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da 
Lei n.° 8.666-93). 
 
10.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a 
documentação, não serão admitidos à licitação os participantes 
retardatários. 
 
10.6  Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação 
constarão as cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de 
rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n.º 
8.666/93. 
 
10.7 Assegura-se à autoridade competente para a aprovação do 
procedimento licitatório, o direito de, a qualquer tempo, antes da 
contratação, revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado, sem que assista a qualquer das empresas licitantes direito a 
indenização de qualquer espécie. 
 



  

 

10.8 O valor a ser cotado pelas empresas não poderá exceder R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), sendo este o valor estabelecido na lei do 
orçamento para despesa de aquisição de veículos no exercício de 2010. 
 
 
  Informações serão prestadas aos interessados no horário das 8:00 h 
às 11:45 h / 13:30 h as 17:00 h, na Câmara Municipal de Carazinho, sita na 
Avenida Flores da Cunha, n.º 799, onde poderão ser obtidas cópias do edital 
e  seus anexos e demais informações pelos fones (54) 3330-2322. 
 
 
     Carazinho, 16 de abril de 2010. 
 
 
 
 

 Vereador Gilnei Alberto Jarré 
Presidente  

 
 
 
 

Este edital encontra-se examinado e 
aprovado pelo Departamento Jurídico: 
 
 
    
Leonardo Fabrício Vedana     
Assessor Jurídico  



  

 

 
MODELO  “A” EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA” 

DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 
.........................................................................., inscrito no CNPJ nº 
............................, por intermédio do seu representante legal  o(a) Sr(a) 
..................................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº .................................... e do CPF nº .............................., 
DECLARA, para fins no disposto no inciso V do art. 27  
 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz.(   ). 

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

(data) 
 

..................................................................................... 
(representante legal) 

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

MODELO “B” EMPREGADOR PESSOA FÍSICA 

DECLARAÇÃO 

Ref.: (identificação da licitação) 
.........................................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº .............................................................. e do CPF nº 
.............................................................., DECLARA, para fins no disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz.(   ). 

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

(data) 
..................................................................................... 

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


