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ATENÇÃO 

 
 
SOLICITAMOS AOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR 

DESTE PREGÃO ELETRÔNICO, POR FAVOR, PREENCHER A 

RETIRADA DE EDITAL QUE SE ENCONTRA NA PÁGINA 

SEGUINTE E ENVIAR PARA O E-MAIL: 

licitacaovassouras@gmail.com. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020  
Aquisição de veículos para atendimento ao Programa Bolsa Família, Programa Primeira Infância do 

SUAS (Criança Feliz) e a PSB – Proteção Social Básica, através da Emenda Parlamentar 

Exclusivo para MEI/ME/EPP 

 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 
 
RAZÃO SOCIAL: ______________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 

CNPJ: ___________________________ 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

TELEFONE: _________________________ FAX: _____________________________ 

 

E.MAIL: ______________________________________________________________ 

 

REPRESENTANTE: _____________________________________________________ 

 

RG DO REPRESENTANTE: __________________________ 

 

TELEFONE: ___________________________________________________________ 

 

DATA:_____/_____/___ 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020 
Aquisição de veículos para atendimento ao Programa Bolsa Família, Programa Primeira Infância do 

SUAS (Criança Feliz) e a PSB – Proteção Social Básica, através da Emenda Parlamentar 

Exclusivo para MEI/ME/EPP 

 

 

E D I T A L 

1. INTRODUÇÃO 

O MUNICÍPIO DE VASSOURAS, inscrito no CNPJ sob o nº 32.412.819/0001-52, por meio 

da sua Pregoeira Oficial nomeada pela Portaria nº 578/2020, torna público que, 

devidamente autorizado pela Ordenadora de Despesa, Secretária Municipal de Assistência 

Social, Rosa Maria Coelho de Almeida, na forma do disposto no processo administrativo 

n.º 6.090/2020, fará realizar, no dia 29 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que se regerá 

pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 

21 de junho de 1993, Decreto nº 10.024, de 20.09.2019, pela Lei Complementar nº 123 de 

14.12.2006, pelo Decreto Municipal 2.638/2007, além das demais disposições legais 

aplicáveis e do disposto no presente edital. 

 

 1.1 Poderão participar desta licitação, empresas ME/EPP/MEI cujo ramo 

de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, registradas ou não 
no Cadastro de Fornecedores, mantido pela PMV, por ser EXCLUSIVA,  
EXCETO pelo item 01, sendo AMPLA CONCORRÊNCIA. 

 

1.2 A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.brno dia e hora indicados 
no item 4 deste Edital e conduzida pelo pregoeiro com o auxílio de sua equipe de 
apoio, todos designados nos autos do processo em epígrafe. 

 
1.3 As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 
impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos 
os veículos em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação 
não alterar a formulação das propostas. 

 

1.4 O edital se encontra disponível no endereço 
eletrônicowww.comprasgovernamentais.gov.br, podendo, alternativamente, ser 
adquirido no site www.vassouras.rj.gov.br. Dúvidas também poderão ser dirimidas 
pelo telefone (24) 2471-9069. 

 

1.5 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ou formular impugnações 
acerca do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos 
em até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, diretamente no 
sistema, e também mediante confirmação de recebimento, no e-mail 
licitacaovassouras@gmail.comcontendo as seguintes informações: Razão Social 
da Empresa, nome completo da Pessoa Física no corpo do e-mail, CNPJ/CPF, 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.vassouras.rj.gov.br/
mailto:licitacaovassouras@gmail.com
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Telefone para Contato, Nome do Responsável pela empresa ou de quem 
solicitar a informação. 

 

1.5.1 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio e, quando necessário 
pela equipe técnica, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas e, caso o pedido seja feito faltando 48 (quarenta e oito) 
horas para a realização do certame, o prazo será de até 24 (vinte e quatro 
horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas. 

 

1.6 Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento 
serão divulgados mediante nota, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.bre no site do município 
www.vassouras.rj.gov.br, ficando as empresas interessadas obrigadas a acessá-lo 
para a obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 
 

 

2.  OBJETO 

2.1 O objeto do presente Pregão Eletrônico é a Aquisição de veículos para atendimento ao 

Programa Bolsa Família, Programa Primeira Infância do SUAS (Criança Feliz) e a PSB – Proteção 

Social Básica, através da Emenda Parlamentar, conforme as especificações contidas no 

Termo de Referência–Anexo I.  

 
2.2 – O objeto a ser fornecido deverá atender a todas as especificações e requisitos 
exigidos pelas normas e órgãos de controle e fiscalização de comercialização que lhes são 
pertinentes. 
 
2.3 – O fiscal da contratação fica impedido de receber os produtos licitados que estejam 
fora das especificações técnicas emitidas pelos órgãos oficiais que o fiscalizam, ou ainda, 
que não atendam às exigências contidas no termo de referência. 
 
 2.4 – Eventual recebimento de produtos/Serviços fora das especificações previstas no 
item 2.1 não impede a sua posterior devolução. 
 
 2.5 – Qualquer entendimento entre o fiscalizador e o contratado será realizado sempre por 
escrito, não sendo levadas em consideração, para nenhum efeito, quaisquer alegações 
fundadas em ordens ou declarações verbais.  
 
2.6 – A fiscalização é exercida no interesse do Município de Vassouras e não exclui ou 
reduz a responsabilidade exclusiva do contratado, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades, as quais, acaso verificadas, não implicarão em 
corresponsabilidade da municipalidade ou de seus prepostos. 
 
2.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do 
contratado pela solidez e segurança do objeto licitado, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do objeto, dentro dos limites estabelecidos por lei ou por este edital, inclusive 
perante terceiros. 
 
2.8 As quantidades dos itens indicadas no Termo de Referência consistem em mera 
estimativa e não implicam em obrigatoriedade de contratação, servindo como referencial 
para a elaboração das propostas dos licitantes. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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2.9 Os locais, formas e prazos de entrega dos objetos estão indicados no Termo de 
Referência.  
 
3. DO PRAZO DE ENTREGA 

3.1 A entrega dos veículos acontecerá até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, na 

sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizado a Avenida Otávio Gomes n. 48 – 

Centro, Vassouras/RJ; 

3.2  A entrega deverá ser realizada através de agendamento prévio, no horário de 09 ás 16 horas, 

de segunda a sexta – feira; 

3.3 Deverá ser verificada a equivalência dos automóveis entregue com as especificações contidas 

neste Termo; 

3.4 Os veículos entregue em desacordo com o especificado no Termo de Referência e na proposta 

do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando – se a 

contratada a substituí – los no prazo estipulado pela Gestora do Fundo Municipal de Assistência 

Social, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo de entrega. 

 

4. ABERTURA 

4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da 
INTERNET, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em 
todas as suas fases, dirigida pelo pregoeiro designado, a ser realizada de acordo 
com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, conforme indicado 
abaixo: 

              

 Eventos  Dia  Mês  Ano  Horário  

 Início acolhimento das propostas 14   12  2020  10:00  

 Data da realização do Pregão 29   12  2020  10:00  

 Processo nº 6.090/2020    
        

 Tipo  Menor preço por item    
           

 Prazo para impugnação  23/12/2020       

 Data da publicação 14/12/2020         

 Endereço Eletrônico  www.comprasgovernamentais.gov.br  

 Número da licitação no portal  21/2020   
             

 Número UASG do Município 926938           
              
              

 

4.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, 
que impeça a realização dos eventos nas datas acima marcadas, a licitação 
ficará automaticamente adiada para o mesmo horário do primeiro dia útil 
subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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5.1 Os recursos necessários para a aquisição correrão por conta da Natureza da 
Despesa e do Programa de Trabalho a seguir. 
 
04.01.082440049.2.900.4490.52.00.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social - 
Fonte: 08 – SUAS 
 
04.01.082440049.2.173.4490.52.00.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social - 
Fonte: 08 – SUAS 
 
04.01.082440049.2.911.4490.52.00.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social - 
Fonte: 08 – SUAS 
 
 
6.TIPO DE LICITAÇÃO 

6.1 O presente Pregão Eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1 Poderão participar desta licitação, empresas cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, registradas ou não no Cadastro de 
Fornecedores, mantido pela PMV. 
 

7.2 Não serão permitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração 

Pública, com as sanções prescritas no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, bem como nos 

incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/ 93.  

 

7.3 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas 

no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93. 

 

7.4  Um licitante ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 

econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços e, 

caso um licitante, participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não 

serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 

 

7.4.1Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou 

financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 

5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica 

ou financeiramente a outra empresa. 

 

8. CREDENCIAMENTO 

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

8.1O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - 

Brasil. 

 

8.1.1 Poderão participar neste PREGÃO ELETRÔNICO as 
Empresas que: 

 
8.1.1.1atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, 

inclusive quanto à documentação exigida para habilitação, constante do item 12 
deste Edital, e estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br e apresentem os 
documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório de Notas e Ofício competente; 

 

8.1.1.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 
3.722, de 09.01.2001, publicado no D.O.U. de 10.01.2001 (válido só para 
empresas nacionais); 

 

8.1.1.3 As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem 
interesse em participar do presente Pregão Eletrônico, deverão providenciar o 
seu cadastramento e sua habilitação junto ao SICAF DIGITAL. 

 

8.1.1.4 As empresas estrangeiras deverão solicitar o seu 
credenciamento diretamente no COMPRASNET, até 03 (três) dias úteis antes 
da abertura da sessão. Para seu credenciamento deverão fornecer: nome, 
endereço físico, telefone e endereço eletrônico (e-mail) 

 

8.1.1.5 As empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, 
desde que no momento da habilitação, apresentem o Plano de Recuperação 
devidamente homologado pelo Juiz competente, na forma do Art. 58 e 165 da 
Lei n.º 11.101/2005.  

8.1.1.6 Não estejam sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias uma das outras; 

 

8.1.1.7 Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer 
Órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal 
ou do Distrito Federal, nem estejam punidas com suspensão do direito de 
contratar ou licitar com a Administração Pública Municipal Direta ou Indireta. 

 

8.2 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante 
deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está 
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem 
como a descritiva técnica constante do Termo de Referência no Anexo I do 
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presente Edital. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI 
atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico. 

 

8.3. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 

 

8.3.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao 
Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja 
sócio, dirigente ou responsável técnico. 

 

8.4. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta de preços, independente do resultado do 
procedimento licitatório. 

 

8.5. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um 
mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única 
proposta de preços. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de 
preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão 
rejeitadas pelo Comprador. 

 

8.5.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com 
participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que 
dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 

 

8.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao Comprador será elegível para 
participar deste processo licitatório. 

 

8.7 O credenciamento do licitante junto ao COMPRASNET implica na presunção 
de sua capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
 
 
9 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

9.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

9.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

9.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 

habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de 

acesso aos dados constantes dos sistemas. 
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9.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

9.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema; 

9.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de 

classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a 

realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

9.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

 

10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

10.1 A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por 
meio do COMPRASNET, em campo específico, a ser integralmente preenchido. 

 

10.1.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada. 

 

10.1.2 O formulário de proposta de preços, em sua forma impressa (Anexo 
2),somente será utilizado pelo licitante vencedor com vistas à readequação de 
sua oferta final. 

 

10.1.3 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente 
sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um 
preço para cada material(is) constante(s) do objeto desta licitação. 

 

10.2 A proposta de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto do 
contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, 
remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao 
cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma 
reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será 
considerada. 
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10.3 O MEI/ME/EPP deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos 
previstos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu 
art. 3º, na forma do Anexo 6 do Edital, Exclusivo para MEI/ME/EPP.  

10.3.1 A não apresentação da Declaração no item 10.3 tornará a 

empresa INABILITADA tendo em vista ser EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI. 
 
10.4 As propostas com preços superiores ao registrado na tabela constante no 
Anexo X do presente Edital (Critério de Aceitabilidade) poderão ser aceitas pelo 
Pregoeiro, no entanto, ao final da fase de lances não serão adjudicados os itens 
com os valores finais acima da referida tabela. 
 

10.5 A proposta de preços deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 
não prevista neste Edital. 

 

10.6 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 
(sessenta) dias contados da data de abertura da sessão. 

 

10.6.1 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 
período de validade da proposta de preços, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso 
persista o interesse do MUNICÍPIO, este poderá solicitar a prorrogação da 
validade da proposta por igual prazo. 
 
10.7 Poderão  ocorrer pequenas  divergências  entre  as  descrições  dos  itens  
no Portal  comprasgovernamentais  e  no  Termo  de  Referência,  para  tais  
casos, deverá SEMPRE ser levado  em  consideração  a descrição  completa  
contida  no Termo de Referência. 

 

11 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

11.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

11.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

11.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o 

licitante. 

11.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

participantes. 

11.2.3  A não desclassificação da proposta não impede o seu 

julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase 

de aceitação. 
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11.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

11.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o Pregoeiro e os licitantes. 

11.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

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

11.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o 

horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

11.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último 

por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

11.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez reais). 

11.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 

ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser 

inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 

pelo sistema os respectivos lances.  

 

11.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com prorrogações. 

11.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, 

após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

11.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item 

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 

lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

11.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens 

anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

11.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática 

pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, 

justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 
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11.15 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  

11.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e 

reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do 

fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

11.17 Em relação a itens não exclusivos para participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de 

lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto 

nº 8.538, de 2015. 

11.18 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima 

damelhor proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

11.19 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 

inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 

sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

11.20 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte 

que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 

subitem anterior. 

11.21 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos 

estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

11.22 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de 

preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será 

aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de 

preferência, conforme regulamento. 
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11.23 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 bensproduzidos: 

11.23.1 no pais; 

11.23.2 por empresas brasileiras;  

11.23.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

11.23.4 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. 

11.24 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo 

sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

 

12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

12.1 O julgamento obedecerá ao critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

12.1.1 No momento da apresentação da proposta vencedora, considerando o 
valor do preço total de cada item, a mesma deverá ser apresentada com, no 
máximo, DUAS casa após a vírgula. 

 

12.2 O Sistema informará o licitante detentor da proposta de preços ou do lance 
de MENOR VALOR, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública, cabendo decisão, pelo Pregoeiro, acerca da aceitação do 
MENOR lance ofertado e, ainda, negociação visando a sua subtração. 
 

12.3 O empate entre dois ou mais Licitantes somente ocorrerá quando houver 
igualdade de valores entre as propostas de preços e quando não houver lances 
para definir o desempate. 
 

 

12.4 Se a proposta de preços ou o lance de menor valor não for aceitável, o 
Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de 
classificação, verificando a sua aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao Edital. 

 

12.4.1 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 12.4 deste Edital, 
o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido menor 
valor. 
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12.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

  12.5.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente 
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

 

12.6 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 

provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

12.7 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata; 

12.8 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 

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

12.8.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o 

prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

12.8.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do material 

ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 

além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o 

caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo 

do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

 

12.9 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão 
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que 
estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. 

 

12.10 A critério do pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais 
deque não resultem prejuízo para o entendimento das propostas de preços. 
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13. DA HABILITAÇÃO 

 

13.1 – Regras Gerais 
 

13.1.1 Os documentos de habilitação deverão ser enviados 
concomitantemente com o envio da proposta, conforme item 9 deste edital; 
 

13.1.1.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 
via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação; 

 
13.1.1.3 OS DOCUMENTOS ORIGINAIS OU AUTENTICADOS deverão 

ser entregues pelo vencedor, somente via SEDEX, ficando o fornecedor 
obrigado a enviar imediatamente após a postagem o comprovante da 
postagem (código derastreio) para o e-mail licitacaovassouras@gmail.com, 
valendo a data da postagem para comprovação da tempestividade OU 
pessoalmente no seguinte endereço: Av. Octavio Gomes, nº 395, Centro, 
Vassouras, de 10 horas até 16 horas - SALA DA CPL, no prazo máximo de 
dois dias úteis contados do encerramento da etapa de aceitação da sessão 
pública: 

 
a) os documentos de habilitação previstos no item 13.2 a 13.6; 

 
b) a proposta de preços realinhada. (Anexo II) 

 
c) Declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 
3° da Lei Complementar nº 123, de 2006 e que não se enquadrem em 
nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da referida Lei 
Complementar, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49 (ANEXO VI), no caso de 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual. 

 
13.1.1.3 A não apresentação da declaração de ME/MEI/EPP, prevista no 

anexo VI, desclassificará a empresa, por ser exclusiva a microempresas e 
empresas de pequeno porte. 

 
 

13.1.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 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: 

13.1.2.1 SICAF; 

mailto:licitacaovassouras@gmail.com
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13.1.2.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal 

de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

 
 

13.1.3 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. 
 
 

13.1.3.1 Caso o licitante conste em qualquer um dos Cadastros 
mencionados nos itens acima, com o registro de penalidade que 
impeça a sua participação em licitação ainda em vigor ou contratação 
futura, não poderá prosseguir no certame, cabendo ao Pregoeiro 
declarar tal condição. 
 

 
13.1.4 Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio 
Pregoeiro, na hipótese de inexistência de recursos, ou pelo ORDENADOR DE 
DESPESAS na hipótese de existência de recursos. 

 
13.1.5 Se o licitante desatender às exigências previstas no item 13, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento 
sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

 

 

13.2. Habilitação Jurídica 

 

13.2.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser 
apresentados,conforme o caso, os seguintes documentos: 

 

a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 
b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;  
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores.  
d) No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – 
CCMEI, disponível em http://www.portaldoempreendedor.gov.br.  
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.  
g) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados 
nos artigos 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no contrato social, 
por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da 
administração, Lei Federal nº 10.406/2002;  
Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta 
Comercial, bem como o estatuto com a ata da assembleia de 
aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se 
tratando de sociedade cooperativa. 

 

13.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

13.3.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão 
ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) acompanhado do Quadro de Sócios e 
Administradores; 

 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 
da lei; 

 
c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma: 

 

c.1) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, 
inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas aad, do parágrafo único, 
do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; 

 

c.2) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou 
Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com 
relação a débitos inscritos em Dívida Ativa, quando for o caso, ou, certidão 
comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de 
inscrição estadual; 

 

c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou 
Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISS, apresentação da Certidão Negativa de Débitos com 
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relação ao IPTU, e e da Procuradoria Geral do Município com relação a débitos 
inscritos em Dívida Ativa, quando for o caso ou, se for o caso, certidão 
comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de 
inscrição municipal; 

 

d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

 
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da 
CNDT. 

 
13.3.2.1 Na hipótese de tratar-se de microempreendedor individual, micro 
empresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, não obstante a 
obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação habilitatória, a 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para 
efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitação. 

 

13.3.2.2 O MEI/ME/EPP deverão apresentar os documentos elencados na 
Regularidade Fiscal e Trabalhista deste Pregão Eletrônico, mesmo que 
apresentem alguma restrição; 

 

13.3.2.3Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  e 
trabalhista exigidas neste Edital, será (ão) assegurado(s) ao (s) 
microempreendedores individuais, à(s) microempresa(s) e empresa(s) de 
pequeno porte adjudicatária(s) deste certame o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), 
prorrogável por igual período, a critério da Administração municipal, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 

 

13.3.2.4 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 
13.3.2.3,implicará decadência do direito à(s) contratação (ões), sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para celebrá-la (em) a(s) contratação (ões), ou revogar a licitação. 

 

13.4 Qualificação Econômico-Financeira 

 

13.4.1 Todos os licitantes deverão apresentar certidões negativas de falências 
expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

13.4.1.1 As certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da 
autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na 
Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de 
falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial. 
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13.4.1.1.1 Ficam dispensadas da apresentação da certidão do item 13.4.1.1, as 
empresa sediadas nos Estados onde a certidão de falências é emitida pelo 
Tribunal de Justiça e engloba a distribuição em todas as comarcas do Estado. 

 

13.4.2 As empresas que estiverem em recuperação judicial ou extrajudicial 
deverão apresentar o plano de recuperação devidamente homologado pelo juízo 
competente. 

 

13.4.3 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, que permitam aferir a condição financeira da empresa licitante, 
devidamente registrado na Junta Comercial. 

 

a) O MEI está dispensado de apresentar o balanço patrimonial. 

 

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá 
apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema 
Público de Escrituração Digital – SPED, acompanhado do termo de autenticação 
eletrônica da Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do 
Livro Diário. 

 

b.1.2) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços 
patrimoniais e demonstrações contábeis que contenham as seguintes 
exigências: 

 

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser 
apresentado em publicação no Diário Oficial do Estado de sua sede e jornais de 
grande circulação; 

 

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial 
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário deverá 
ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante ou em outro órgão equivalente, contendo: 

 

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, esta 
deverá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a 
identificação legível e assinatura do responsável contábil da empresa, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem 
como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante ou em outro órgão equivalente. 

 

13.4.4 - O licitante com resultado em quaisquer dos índices contábeis, igual ou 
menor que 1,0 (um), deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados 
na forma da lei. 
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13.5 Qualificação Técnica 

 

13.5.1 Comprovação de aptidão por meio de atestado de capacidade técnica, 
que comprove que a empresa licitante tenha fornecido objeto compatível com o 
licitado, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
 
 
13.6 Declaração relativa Cumprimento ao Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal 

 

13.6.1Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo IV, 
deque não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito 
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer 
trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal. 

 

13.8 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original ou em cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos 
originais para conferência pelo pregoeiro. 

 

13.9 Não serão aceitos protocolos de requerimentos, certidões ou solicitação de 
documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e 
seus Anexos. 

 

13.10 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a 
documentação indicada neste item, será desclassificado e sujeitar-se-á às 
sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente. 

 

13.11 – Do Prazo de Validade das Certidões 

 

13.11.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse   
prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

14 - DOS RECURSOS 

 

14.1 O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se, por meio 
do COMPRASNET, no prazo de 30 (trinta) minutos, após a declaração de 
vencedor pelo Pregoeiro expondo os motivos. Na hipótese de ser aceito o 
Recurso, será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual período, que começará a contar do término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo administrativo 
mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro. 
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14.2 A falta de manifestação do licitante importará na decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

  
14.3A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise do 
recurso apenas pela síntese da manifestação a que se refere o subitem 14.1. 

 

14.4O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos  
insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14.5As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior por intermédio 
do pregoeiro que, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá reconsiderar sua decisão 
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão 
final. 
 

15. ADJUDICAÇÃO 

 

15.1 Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame 
ao arrematante,  
 

15.1.1 Havendo interposição de recurso, após o julgamento e análise 
das amostras, o ORDENADOR DE DESPESAS adjudicará e homologará o 
procedimento. 

 

15.2 CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO / 
ASSINATURA DO CONTRATO 

 

15.2.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo ORDENADOR 
DEDESPESAS, o licitante vencedor será convocado, por escrito, com uma 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para: 

 

f) Informar os dados bancários, número da conta e agência deverão ser 
informados pelo adjudicatário. 

 

15.4O Contrato será encaminhado por e mail para assinatura e deverá ser 

devolvido assinado via SEDEX. 

 

15.4 O licitante vencedor deverá encaminhar a Proposta de Preços (Anexo II), com o 

respectivo desconto readequado ao apresentado pelo lance vencedor, no prazo máximo 

de 02 (dois) dias, contados do encerramento da etapa competitiva. 

 

15.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

15.1 A Contratada obriga-se a: 
 

15.1.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATADA 

2.1 Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato; 
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2.2  Prestar o fornecimento dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às 

normas legais e regulamentares e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica; 

2.3  Notificar o CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam 

prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades do fornecimento dos materiais; 

2.4 Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do 

fornecimento a ser contratado, sem prévia autorização do CONTRATANTE; 

2.5 Manter, durante a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação. A ausência da 

regularização, na forma da legislação em vigor, acarretará a suspensão do pagamento. 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1 A Contratante obriga-se a: 
 

a. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
 

b. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do termo e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;  

 

c. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de servidor especialmente designado; 

 

d. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 

 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 

corrente da instituição financeira contratada pela PMV cujo número e agência deverão ser 

informados pelo adjudicatário até a assinatura do Contratado. 

 

17.2  No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua 

agência da instituição financeira contratada pela PMV ou caso verificado pelo 

CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa 

da instituição financeira contratada pela PMV, abrir ou manter conta corrente naquela 

instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de 

outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais 

adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

 

17.3 A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal/fatura, atestada e acompanhada 

da Requisição do objeto, para pagamento a Prefeitura Municipal de Vassouras, de 

acordo com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), com os 

comprovantes de recolhimento mensal do FGTS e INSS. 

 

17.4 O prazo para pagamento será em até 30 (trinta) dias, a contar da data final do 

período de adimplemento, com o devido atesto da(s) Nota(s) Fiscal (ais). 
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17.5 Considera-se adimplemento o cumprimento da entrega do objeto, 

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 

 

17.6 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da 

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a 

partir da data da respectiva reapresentação. 

 

17.7 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de 

ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo 

IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em 

prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês 

pro rata die. 

 

17.8O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo 

ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 9 de 

julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio de Janeiro 

deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, do art. 2º da Resolução SER 

047/2003. 

 

18. DO CONTRATO  

18.1 – O Contrato será encaminhado por e-mail para assinatura e deverá ser 

devolvido assinado via SEDEX. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

19.1Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 

3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer 

da licitação: 

19.1.1Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro 

do prazo de validade da proposta; 

19.1.2 Apresentar documentação falsa; 

19.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4 Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

19.1.5 Comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.6 Cometer fraude fiscal; 

19.1.7 Fizer declaração falsa; 

19.1.8 Ensejar o retardamento da execução do certame. 

 

19.1.9 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

a) Multa de até 01% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo 

prazo de até cinco anos; 
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19.1.10 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

 

19.1.11 As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação 

estão previstas no Contrato. 

 

19.1.12 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 

 

19.1.13 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. 

 

19.1.14 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

 

20. ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 

 

20.1 O fornecimento do objeto deverá: 

a) A entrega dos veículos acontecerá até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, na 

sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizado a Avenida Otávio Gomes n. 

48 – Centro, Vassouras/RJ; 

b)  A entrega deverá ser realizada através de agendamento prévio, no horário de 09 ás 16 

horas, de segunda a sexta – feira; 

c) Deverá ser verificada a equivalência dos automóveis entregue com as especificações 

contidas neste Termo; 

d) Os veículos entregue em desacordo com o especificado no Termo de Referência e na 

proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso, 

obrigando – se a contratada a substituí – los no prazo estipulado pela Gestora do Fundo 

Municipal de Assistência Social, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo 

de entrega. 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 
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21.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em parte por 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o art. 229 da Lei 

Estadual n.º 287/79 c/c o art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o direito de 

defesa sobre os motivos apresentados para a prática do ato de revogação ou anulação.   

 

21.3A critério do Pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não 

resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 
 

21.4Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do término.  

 

21.5Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 

apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a realidade dos 

fatos. 

 

21.6 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições e preços, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor vencido na licitação, na forma prevista no artigo 65, § 1º da Lei Federal n º 
8.666/93. 
 

21.7Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Competente, com auxílio do 

Pregoeiro e da Equipe de Apoio. 

 

22. Acompanham este edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Proposta de Preços 

Anexo III – Minuta de Contrato 

Anexo IV – Modelo de Declaração Relativa à Trabalho de Menores 

Anexo V – Modelo de Declaração para ME /EPP 

Anexo VI – Modelo de Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação 

Anexo VII – Declaração a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação 

Anexo VIII – Declaração de recebimento de todos os documentos e as informações 

necessárias 

Anexo IX – Critério de Aceitabilidade  

 

22.1 O foro central da Comarca do Município de Vassouras-RJ é designado como o 

competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, 

contratação e execução dela decorrentes. 

 

Vassouras, 11 de dezembro de 2020 

 

____________________________________ 

Rosa Maria Coelho de Almeida 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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Pregão Eletrônico nº 021/2020 
ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

NÚMERO DE ORDEM 051/2020 

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria Municipal de Assistência Social 

UNIDADE SOLICITANTE: Programa Bolsa Família  

Programa Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz 

PSB – Proteção Social Básica 

Emenda Parlamentar nº. 202023970003 

Função Programática: 082445031219G0033 

Programação: 330620620200002 

DATA DE ELABORAÇÃO: 26/10/2020 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Aquisição de veículos para atendimento ao Programa Bolsa Família, Programa Primeira 

Infância do SUAS (Criança Feliz) e a PSB – Proteção Social Básica, através da Emenda 

Parlamentar, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 

DE MEDIDA 

QUANTIDADE 

01 Veículo de passeio 0km 1.0 MPI – 85cv/75cv – 4 portas -  2020– cor: 

branco Banchista, completo, conforme itens de série descritos abaixo: 

aerofólio traseiro; alarme antifurto; alertas de limite de velocidade e 

manutenção programada; apoia – pé para o motorista; ar condicionado; 

banco traseiro rebatível; brake light; chave canivete com telecomand para 

abertura das portas, vidros e porta – malas; check quando de 

instrumentos ; cintos de segurança traseiros (laterais e centrais) retráteis 

de 3 pontos; computador de bordo (distância, consumo médio, consumo 

instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso); Direção 

elétrica progressiva;(Controle eletrônico da aceleração); encosto de 

cabeça traseiro central; Espelho no para – sol lados dos motoristas e 

passageiros; ESS (sinalização de frenagem de emergência); follow me 

home; gancho universal para fixação cadeira criança (isofix); HCSS 

Unid. 02 
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(sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina); HSD (High 

Safety Drive) – airbag duplo (motorista e passageiro); ABS com EBD; 

Lane Change (Função auxiliar para crescimento das setas indicando 

trocas de faixa); Limpador e lavador de vidro dianteiro com intermitência; 

novo motor 1.0; 6V Flex de 3 cilindros; Preparação para rádio (chicote e 

antena); Quadro de instrumentos 3,5” multifuncional com relógio digital, 

calendário e informações do veículo e, TFT personalizável; rodas de aço 

estampado 5.5 x 14? Com calotas integrais + pneus “verde” com baixa 

resistência a rolagem 175/65 R14; Tomada 12V; travas elétricas 

(travamento automático a 20 km/h, indicador de portas abertas, luz interna 

com temporizador e tampa de combustível): vidros elétricos dianteiros 

com one touch e antiesmagamento; volante com regulagem de altura. 

Dados técnicos: Cilindrada total (cc): 999 cc; potência máxima (cv): 72,0 

(G) a 6000 rpm / 77,0 (E) a 6250: rpm; Torque máximo (kgf.m): 10,4 (G) / 

10,9 (e) a 3250 rpm; capacidade do porta – malas (litros): 300L; Tanque 

de combustível (litros): 48 Litros; comprimento do veículo (mm): 3998; 

largura do veículo (mm): 1962; altura do veículo (mm): 1503; entre – eixos 

(mm): 2521; altura do solo (mm): 154,7. 

02 Veículo utilitário 0km 1.4 MPI – 85cv/75cv – 4 portas -  2020– cor: branco 

Banchista, cabine dupla. Itens de série: alertas de limite de velocidade e 

manutenção programada; apóia – pé para o motorista; apoios de cabeça 

dianteiros com regulagem de altura; ar condicionado; bancos com assento 

anti – submarining; bolsa porta – objetos nas portas, brake light; capô 

retrátil com dobradiças de segurança; chave desmodrômica; cintos de 

segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura; 

cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão; comando da luz 

interna das portas; computador de bordo (distância, consumo médio, 

consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de 

percurso); console central com porta objetos e porta – copos; conta – 

giros; direção hidráulica; drive by wire (controle eletrônico da aceleração), 

Follow me home; ganchos para amarração de carga na caçamba; 

Hodômetro digital (total e parcial); HSD (High Safety Drive) – Atirbag 

duplo (motorista e passageiro); ABS com EBD; indicador digital do nível 

de combustível; indicador gradual de temperatura da água; limpador e 

lavador do para-brisas com intermitências; luz de iluminação da caçamba; 

luz de leitura; maçanetas e retrovisores externos na cor preta; moldura 

nas caixas de roda; motor 1.4; 8V Flex; (personaliza várias funções do 

carro); para-choque traseiro com estribos antiderrapantes; porta – 

Unid. 01 
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escadas; Predisposição para som (02 alto – falantes e Antena); protetor 

de caçamba; retrovisores externos com comando interno mecânico; rodas 

de aço estampado 5.5 x 14 + Pneus 175/70 R14; Suspensão elevada; 

suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais; 

tampa da caçamba removível e com chave; tomada 12V; válvula 

antirrefluxo de combustível; Vidros climatizados verdes; volante com 

regulagem de altura; volante EAS – Energy Absorbing System. Itens 

específicos da versão: 3ª. porta; apoios de cabeça traseiros (2) 

rebaixados e com regulagem de altura; bolsa porta – objetos e porta – 

copo na lateral traseira; cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 

3 pontos; Janela traseira corrediça. Opcionais: [Rádio B1 USB MP3/WMA 

com RDS; banco do motorista com regulagem em altura; vidros elétricos; 

travas elétricas; abertura elétrica da tampa de combustível; barra de 

proteção do vidro traseiro; protetor de cárter; calotas integrais). Dados 

técnicos: cilindrada total (cc): 1368 cm³; potência máxima (cv): 85,0 (G) /  

88,0 (E) a 5.750 rpm; torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 12,5 (E) a 3.500 

rpm; tanque de combustível (litros): 58 litros; capacidade da caçamba 

(litros): 680 litros. 

03 Veículo utilitário 0km 1.4 MPI – 85cv/75cv – 4 portas -  2020– cor: branco 

Banchista. Itens de série: alertas de limite de velocidade e manutenção 

programada; apóia – pé para o motorista; apoios de cabeça dianteiros 

com regulagem de altura; ar condicionado; bancos com assento anti – 

submarining; bolsa porta – objetos nas portas, brake light; capô retrátil 

com dobradiças de segurança; chave desmodrômica; cintos de segurança 

dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura; cobertura da 

alavanca (empunhadura) do freio de mão; comando da luz interna das 

portas; computador de bordo (distância, consumo médio, consumo 

instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso); console 

central com porta objetos e porta – copos; conta – giros; direção 

hidráulica; drive by wire (controle eletrônico da aceleração), Follow me 

home; ganchos para amarração de carga na caçamba; Hodômetro digital 

(total e parcial); HSD (High Safety Drive) – Atirbag duplo (motorista e 

passageiro); ABS com EBD; indicador digital do nível de combustível; 

indicador gradual de temperatura da água; limpador e lavador do para-

brisas com intermitências; luz de iluminação da caçamba; luz de leitura; 

maçanetas e retrovisores externos na cor preta; moldura nas caixas de 

roda; motor 1.4 8V Flex;(personaliza várias funções do carro); para-

choque traseiro com estribos antiderrapantes; porta – escadas; 

Unid. 01 
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Predisposição para som (02 alto – falantes e Antena); protetor de 

caçamba; retrovisores externos com comando interno mecânico; rodas de 

aço estampado 5.5 x 14 + Pneus 175/70 R14; Suspensão elevada; 

suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais; 

tampa da caçamba removível e com chave; tomada 12V; válvula 

antirrefluxo de combustível; Vidros climatizados verdes; volante com 

regulagem de altura; volante EAS – Energy Absorbing System. Itens 

específicos da versão: ar condicionado; brake light; desembaçador com ar 

quente; direção hidráulica; volante com regulagem de altura. Opcionais: 

[Rádio B1 USB MP3/WMA com RDS; banco do motorista com regulagem 

em altura; vidros elétricos; travas elétricas; abertura elétrica da tampa de 

combustível; barra de proteção do vidro traseiro; protetor de cárter; 

calotas integrais). Dados técnicos: cilindrada total (cc): 1368 cm³; potência 

máxima (cv): 85,0 (G) /  88,0 (E) a 5.750 rpm; torque máximo (kgf.m): 12,4 

(G) / 12,5 (E) a 3.500 rpm; tanque de combustível (litros): 58 litros; 

capacidade da caçamba (litros): 1.220 litros. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 O Cadastro Único tem contribuído para o alcance de um dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: a erradicação da pobreza e a redução de desigualdades sociais e 

regionais. Esta contribuição depende de um trabalho dedicado, contínuo e permanente, que não 

está restrito à vontade de um governo e nem está limitado a um período de tempo. É por meio das 

informações fornecidas pelas famílias ao Cadastro Único que a focalização dos programas sociais e 

o desenvolvimento de políticas públicas específicas conseguem atingir as famílias mais vulneráveis. 

Para que a implementação seja eficaz, é fundamental que os dados contidos no Cadastro Único 

sejam os mais próximo possíveis da realidade. Para isso, cada etapa da coleta de dados deve ser 

realizada com muito cuidado. A visita domiciliar é o meio mais adequado de verificar a real situação 

da família e garantir que os dados coletados reflitam essa realidade. 

O MDSA adota medidas de controle e prevenção de fraudes ou inconsistências 

cadastrais, a fim de averiguar a veracidade e aumentar a qualidade das informações do Cadastro 

Único. Verifica continuamente a consistência das informações contidas na base de dados do 

Cadastro Único, como é de sua responsabilidade legal. Para tanto, além de avaliar mensalmente o 

grau de integridade e de atualização do Cadastro Único em cada município, realiza periodicamente 

procedimentos de auditoria, por meio de cruzamento de dados do Cadastro Único com outros 

registros administrativos, sendo necessário, muitas vezes a realização de vistas por técnicos 

capacitados para efetivar estas entrevistas, dentre elas descumprimento de condicionalidades do 

Programa Bolsa Família, indícios de irregularidades, crianças e adolescentes beneficiários do BPC 
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sem acesso á escola, trabalho infantil, pessoas em situação de rua, comunidades tradicionais, 

adultos e idosos beneficiários do BPC e acompanhamento familiar sistemático. 

A realização de visitas domiciliares é de suma importância para o bom andamento do 

serviço e para inserção de informações de qualidade no Cadastro Único. A busca ativa deve ser 

utilizada como método estratégico de efetivação do acesso, potencializando ações de caráter 

preventivo, inclusive do agravamento das situações. 

O município de Vassouras possui uma gestão desconcentrada das ações do PBF e do 

Cadastro Único, os recursos do IGD – M, ou seja, o 03 CRAS mantêm espaços que são utilizados 

para inclusão de famílias no Cadastro Único, Revisão Cadastral e Acompanhamento Familiar 

. O objetivo da aquisição dos veículos é o transporte para a locomoção de profissionais 

para a realização de auditorias e eventos voltados para o cadastro e atualização, assim como a 

locomoção de usuários da Assistência Social/beneficiários do Programa em serviços e eventos 

voltados para a prevenção de vulnerabilidades sociais e superação do descumprimento de 

condicionalidades do programa; identificação e cadastramento de novas famílias; viabilizar 

capacitação contínua da equipe da Gestão Municipal do Cadastro Único; viabilizar a capacitação de 

conselheiros do CMAS; realizar acompanhamento e á fiscalização do PBF, inclusive aquelas 

requisitadas pela Senarc – Secretaria Nacional de Renda e Cidadania; auxiliar nas estratégias do 

acompanhamento das condicionalidades; entregar e coletar os mapas de freqüência nas escolas; 

entregar e coletar os mapas de acompanhamento da agenda de Saúde nas unidades de Saúde e 

demais equipamentos de estratégia de Saúde da Família. 

O Programa Criança Feliz surge como uma importante ferramenta para que 

famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus pequenos meios para promover seu 

desenvolvimento integral. É uma estratégia alinhada ao Marco legal da Primeira Infância que traz as 

diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em 

atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no 

desenvolvimento do ser humano. 

A aquisição do equipamento permitirá o desenvolvimento das atividades 

sistemáticas que o Programa exige. A equipe circula nos CRAS a fim de interagir com as equipes 

que realizam o acompanhamento das famílias atendidas pelo SUAS. Neste ambiente se faz 

necessária uma estrutura possibilitando que a equipe produza materiais e registros dos 

atendimentos ás famílias, sem prejuízo do trabalho das equipes dos CRAS. 

A Emenda Parlamentar nº. 202023970003, indicada pelo Deputado Hugo Leal, 

através do SIGTV, no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta e mil reais), para serem 

utilizados em investimento da Gestão, com a justificativa de aquisição de 02 (dois) veículos 

utilitários que irão possibilitar tanto o transporte de materiais que são utilizados em atendimentos 

itinerantes alcançando à população que necessitam dos serviços da Assistência Social e reside em 

locais mais afastados de difícil acesso aos equipamentos, quanto o transporte de material e de 
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profissionais para a realização de manutenção dos espaços físicos onde se ofertam os 

atendimentos diários. 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

PBF PCF Emenda TOTAL 

01 Veículo de passeio 0km 1.0 MPI – 85cv/75cv – 4 

portas -  2020– cor: branco Banchista, completo, 

conforme itens de série descritos abaixo: aerofólio 

traseiro; alarme antifurto; alertas de limite de 

velocidade e manutenção programada; apoia – pé 

para o motorista; ar condicionado; banco traseiro 

rebatível; brake light; chave canivete com telecomand 

para abertura das portas, vidros e porta – malas; 

check quando de instrumentos; cintos de segurança 

traseiros (laterais e centrais) retráteis de 3 pontos; 

computador de bordo (distância, consumo médio, 

consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e 

tempo de percurso); Direção elétrica progressiva; 

(Controle eletrônico da aceleração); encosto de 

cabeça traseiro central; Espelho no para – sol lados 

dos motoristas e passageiros; ESS (sinalização de 

frenagem de emergência); follow me home; gancho 

universal para fixação cadeira criança (isofix); HCSS 

(sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de 

gasolina); HSD (High Safety Drive) – airbag duplo 

(motorista e passageiro); ABS com EBD; Lane 

Change (Função auxiliar para crescimento das setas 

indicando trocas de faixa); Limpador e lavador de 

vidro dianteiro com intermitência; novo motor 1.0 6V 

Flex de 3 cilindros; Preparação para rádio (chicote e 

antena); Quadro de instrumentos 3,5” multifuncional 

com relógio digital, calendário e informações do 

veículo e, TFT personalizável; rodas de aço 

estampado 5.5 x 14? Com calotas integrais + pneus 

“verde” com baixa resistência a rolagem 175/65 R14; 

Tomada 12V; travas elétricas (travamento automático 

a 20 km/h, indicador de portas abertas, luz interna 

Unid. 01 01  02 
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com temporizador e tampa de combustível): vidros 

elétricos dianteiros com one touch e 

antiesmagamento; volante com regulagem de altura. 

Dados técnicos: Cilindrada total (cc): 999 cc; potência 

máxima (cv): 72,0 (G) a 6000 rpm / 77,0 (E) a 6250: 

rpm; Torque máximo (kgf.m): 10,4 (G) / 10,9 (e) a 

3250 rpm; capacidade do porta – malas (litros): 300L; 

Tanque de combustível (litros): 48 Litros; comprimento 

do veículo (mm): 3998; largura do veículo (mm): 1962; 

altura do veículo (mm): 1503; entre – eixos (mm): 

2521; altura do solo (mm): 154,7. 

02 Veículo utilitário 0km 1.4 MPI – 85cv/75cv – 4 portas -  

2020– cor: branco Banchista, cabine dupla. Itens de 

série: alertas de limite de velocidade e manutenção 

programada; apóia – pé para o motorista; apoios de 

cabeça dianteiros com regulagem de altura; ar 

condicionado; bancos com assento anti – 

submarining; bolsa porta – objetos nas portas, brake 

light; capô retrátil com dobradiças de segurança; 

chave desmodrômica; cintos de segurança dianteiros 

retráteis de 3 pontos com regulagem de altura; 

cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de 

mão; comando da luz interna das portas; computador 

de bordo (distância, consumo médio, consumo 

instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de 

percurso); console central com porta objetos e porta – 

copos; conta – giros; direção hidráulica; drive by wire 

(controle eletrônico da aceleração), Follow me home; 

ganchos para amarração de carga na caçamba; 

Hodômetro digital (total e parcial); HSD (High Safety 

Drive) – Atirbag duplo (motorista e passageiro); ABS 

com EBD; indicador digital do nível de combustível; 

indicador gradual de temperatura da água; limpador e 

lavador do para-brisas com intermitências; luz de 

iluminação da caçamba; luz de leitura; maçanetas e 

retrovisores externos na cor preta; moldura nas caixas 

de roda; motor 1.4 8V Flex; (personaliza várias 

funções do carro); para-choque traseiro com estribos 

Unid.   01 01 
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antiderrapantes; porta – escadas; Predisposição para 

som (02 alto – falantes e Antena); protetor de 

caçamba; retrovisores externos com comando interno 

mecânico; rodas de aço estampado 5.5 x 14 + Pneus 

175/70 R14; Suspensão elevada; suspensão traseira 

com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais; 

tampa da caçamba removível e com chave; tomada 

12V; válvula antirrefluxo de combustível; Vidros 

climatizados verdes; volante com regulagem de altura; 

volante EAS – Energy Absorbing System. Itens 

específicos da versão: 3ª. porta; apoios de cabeça 

traseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura; 

bolsa porta – objetos e porta – copo na lateral traseira; 

cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 

pontos; Janela traseira corrediça. Opcionais: [Rádio 

B1 USB MP3/WMA com RDS; banco do motorista 

com regulagem em altura; vidros elétricos; travas 

elétricas; abertura elétrica da tampa de combustível; 

barra de proteção do vidro traseiro; protetor de cárter; 

calotas integrais). Dados técnicos: cilindrada total (cc): 

1368 cm³; potência máxima (cv): 85,0 (G) /  88,0 (E) a 

5.750 rpm; torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 12,5 (E) 

a 3.500 rpm; tanque de combustível (litros): 58 litros; 

capacidade da caçamba (litros): 680 litros. 

03 Veículo utilitário 0km 1.4 MPI – 85cv/75cv – 4 portas -  

2020– cor: branco Banchista. Itens de série: alertas de 

limite de velocidade e manutenção programada; apóia 

– pé para o motorista; apoios de cabeça dianteiros 

com regulagem de altura; ar condicionado; bancos 

com assento anti – submarining; bolsa porta – objetos 

nas portas, brake light; capô retrátil com dobradiças 

de segurança; chave desmodrômica; cintos de 

segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com 

regulagem de altura; cobertura da alavanca 

(empunhadura) do freio de mão; comando da luz 

interna das portas; computador de bordo (distância, 

consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, 

velocidade média e tempo de percurso); console 

Unid.   01 01 
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central com porta objetos e porta – copos; conta – 

giros; direção hidráulica; drive by wire (controle 

eletrônico da aceleração), Follow me home; ganchos 

para amarração de carga na caçamba; Hodômetro 

digital (total e parcial); HSD (High Safety Drive) – 

Atirbag duplo (motorista e passageiro); ABS com EBD; 

indicador digital do nível de combustível; indicador 

gradual de temperatura da água; limpador e lavador 

do para-brisas com intermitências; luz de iluminação 

da caçamba; luz de leitura; maçanetas e retrovisores 

externos na cor preta; moldura nas caixas de roda; 

motor 1.4 8V Flex; (personaliza várias funções do 

carro); para-choque traseiro com estribos 

antiderrapantes; porta – escadas; Predisposição para 

som (02 alto – falantes e Antena); protetor de 

caçamba; retrovisores externos com comando interno 

mecânico; rodas de aço estampado 5.5 x 14 + Pneus 

175/70 R14; Suspensão elevada; suspensão traseira 

com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais; 

tampa da caçamba removível e com chave; tomada 

12V; válvula antirrefluxo de combustível; Vidros 

climatizados verdes; volante com regulagem de altura; 

volante EAS – Energy Absorbing System. Itens 

específicos da versão: ar condicionado; brake light; 

desembaçador com ar quente; direção hidráulica; 

volante com regulagem de altura. Opcionais: [Rádio 

B1 USB MP3/WMA com RDS; banco do motorista 

com regulagem em altura; vidros elétricos; travas 

elétricas; abertura elétrica da tampa de combustível; 

barra de proteção do vidro traseiro; protetor de cárter; 

calotas integrais). Dados técnicos: cilindrada total (cc): 

1368 cm³; potência máxima (cv): 85,0 (G) /  88,0 (E) a 

5.750 rpm; torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 12,5 (E) 

a 3.500 rpm; tanque de combustível (litros): 58 litros; 

capacidade da caçamba (litros): 1.220 litros. 

 

 

2. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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3.3 - A entrega dos veículos acontecerá até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, na sede 

da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizado a Avenida Otávio Gomes n. 48 – Centro, 

Vassouras/RJ; 

3.4  - A entrega deverá ser realizada através de agendamento prévio, no horário de 09 ás 16 horas, de 

segunda a sexta – feira; 

3.5  - Deverá ser verificada a equivalência dos automóveis entregue com as especificações contidas 

neste Termo; 

3.6  - Os veículos entregue em desacordo com o especificado no Termo de Referência e na proposta 

do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando – se a 

contratada a substituí – los no prazo estipulado pela Gestora do Fundo Municipal de Assistência 

Social, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo de entrega. 

 

4 DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

A Contratada deverá dar garantia dos veículos ofertados de no mínimo 12 (doze) meses. Durante o 

prazo de garantia a Contratada deverá: 

4.2 – Arcar com os custos de transportes e seguro de transporte, além daqueles relacionados com 

a montagem e manutenção dos veículos, havendo necessidade de enviar o veículo para um 

centro de Assistência Técnica. O envio do veículo para o centro de Assistência Técnica em 

outra localidade não exime a Contratada do cumprimento dos prazos de Assistência Técnica 

estabelecida e respectivas penalidades; 

4.3 Substituir os veículos que, após a entrega e aceite e durante o prazo de garantia, venham a 

apresentar defeitos de fabricação, num prazo máximo de 10 (dez) dias; 

4.4 Responsabilizar – se pelos transporte e para realização de serviço de manutenção; 

4.5 Atender, durante o prazo de garantia dos veículos, aos chamados de manutenção corretiva no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando os reparos necessários; 

4.6 Proceder, durante o período de garantia e em caso de necessidade de substituição de produtos 

e/ou componentes que não mais existam no mercado em razão de evolução ou por qualquer 

outro motivo, a substituição por produtos e/ou componentes tecnologicamente equivalentes ou 

superiores, sem ônus para o Município; 

4.7 Nenhum custo adicional será pago por ocasião de locomoção de técnicos ou aparelhos, sendo 

os mesmos de inteira responsabilidade da Contratada; 

a) Providenciar independente de ser ou não fabricante, a correção ou a substituição de todo 

produto ofertado ou de suas peças, acessórios e componentes que apresentarem defeito de 

fabricação ou divergência com as especificações fornecidas, sem ônus para a 

Administração, em conformidade com o estabelecido no Contrato e seus anexos, observado 

a legislação pertinente; 
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3.7 Substituir o automóvel ofertado ou suas peças, acessórios e componentes que apresentarem 

defeito de fabricação por aparelho novo e que possua a mesma especificação técnica originalmente 

proposta. 

 

5 DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

A Contratada ficará obrigada a: 

5.2 Os serviços de Assistência Técnica serão de responsabilidade total da Contratada e serão 

realizados sempre que necessário, mediante chamada/solicitação da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

partir da primeira chamada; 

5.3 O descumprimento do prazo de atendimento técnico ou a não substituição do produto 

defeituoso, ensejará a aplicação de multas a Contratada, calculada sobre o valor total do 

Contrato; 

5.4 O serviço de Assistência Técnica durante todo o período de garantia ofertado deverá ser 

prestado de modo a remover os defeitos apresentados pelo veículo, compreendendo, nesse 

caso, a substituição de peças, ajustes, reparos e correções necessárias, de acordo com as 

normas técnicas específicas, a fim de manter os produtos em perfeitas condições de uso, sem 

qualquer ônus adicional para o Município; 

5.5 O prazo para sanar defeito apresentado nos veículos durante a execução da garantia ofertada 

não poderá ser superior a 03 (três) dias úteis, a contar da chamada gratuita, para registro de 

chamados técnicos, da empresa prestadora dos serviços de assistência técnica; 

5.6 Caso o conserto requeira prazo superior ao especificado no subitem anterior, a Contratada 

obriga-se a disponibilizar veículo de igual ou superior característica, em substituição ao que 

apresente defeito, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do término do prazo do subitem 

anterior; 

a) Não havendo solução, deverá ocorrer a substituição definitiva por um novo veículo, com 

especificação técnica igual ou superior da proposta (em caso de veículo superior, deverá ter 

o aceite desta Administração Pública), no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem nenhum ônus 

para o CONTRATANTE. 

5.7 O limite máximo para o veículo ficar a disposição da Contratada ou da Assistência Técnica 

autorizada será de 10 (dez) dias. Após este prazo, a Contratante exigirá a substituição do 

veículo até o 5º (quinto) dia útil: 

a) Caso ocorram defeitos sistemáticos por 03 (três) vezes no transcurso de um mês, durante o 

período de garantia, sem solução, a Contratada fica obrigada a substituir o produto em até 

72 (setenta e duas) horas, após a quarta chamada, sem ônus ao Contratante, desde que 

este não tenha contribuído para a causa; 
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b) Na hipótese de interrupção dos serviços de Assistência Técnica seja motivada pela 

Contratada, ou ainda, por culpa de terceiro, ficará prorrogado, por igual período da 

suspensão, o prazo de garantia e o serviço de Assistência Técnica, sem ônus para o 

Município; 

5.8 Ocorrendo falta de peças, deverá ser disponibilizado outro veículo em substituição ao 

defeituoso, até que se concretize seu conserto e devolução, sem que isto incorra em ônus ao 

Contratante; 

5.9 A falta de peças não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 

Contratada das penalidades a que estará sujeita pelo não-cumprimento dos prazos 

estabelecidos; 

5.10 As despesas relativas aos eventos deslocamentos correrão por conta da Contratada e sob 

sua exclusiva responsabilidade. 

 

6 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 As despesas decorrentes das aquisições do objeto deste Termo de Referência correrão à conta 

dos recursos da Reprogramação Federal e Emenda Parlamentar consignados no orçamento do 

Fundo Municipal de Assistência Social; 

5.2 A dotação orçamentária referente as aquisições serão: 

 Programa Bolsa Família: 082440049.2.173000   4490.52 (2440) – Reprogramação Federal; 

 Programa Criança Feliz: 082440049.2.900000   4490.52 (7071) – Reprogramação Federal; 

 PSB – Proteção Social Básica (Emenda Parlamentar): 082440049.2.162000  4490.52 

(9434) 

 

7 DA GESTÃO DO CONTRATO 

 

Nos termo do art. 67 da Lei 8.666/93, a gestão do presente contrato e seu objeto serão realizados 

pelo Contratante por meio do servidor Anderson de Souza Paixão, cargo: Coordenador do Setor de 

Logística e Manutenção, matrícula n°. 101.155. 

 

8 DOS DEVERES DA CONTRATADA 

 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATADA 

8.2 Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato; 

8.3  Prestar o fornecimento dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às 

normas legais e regulamentares e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica; 
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8.4  Notificar o CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam 

prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades do fornecimento dos materiais; 

8.5 Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do 

fornecimento a ser contratado, sem prévia autorização do CONTRATANTE; 

8.6 Manter, durante a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação. A ausência da 

regularização, na forma da legislação em vigor, acarretará a suspensão do pagamento. 

 

9 DOS DEVERES DA CONTRATANTE 

 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

Contratante:  

9.2 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato; 

9.3 Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a entrega dos produtos seja 

executada na forma estabelecida no Termo de Referência; 

9.4 Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na prestação do 

fornecimento; 

9.5 Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade 

do fornecimento prestado, bem como atestar os documentos fiscais referentes à entrega efetiva 

dos produtos; 

9.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

CONTRATADO; 

9.7  Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais; 

9.8  Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, a 

entrega efetiva do produto. 

 

10 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

10.2 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue no Setor Administrativo da Secretaria Municipal 

de Assistência Social de Vassouras/RJ, situada na Avenida Otávio Gomes nº. 48 – Centro, 

acompanhada das respectivas certidões de regularidade fiscal e trabalhista, e demais 

documentos exigidos pelo órgão de controle municipal; 

10.3 A Contratada deverá indicar a Instituição Bancária, o número da Agência e o número da 

Conta onde receberá os valores a ela devidos. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura 

para correção, o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A Nota 

Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem 

como, da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ; 
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10.4 A Contratante reserva – se o direito de reter o pagamento de valores para satisfação de 

penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros; 

10.5 O pagamento deverá ser realizado em 30 (trinta) dias, mediante apresentação da nota 

fiscal/fatura, contados da data do adimplemento de cada parcela. 

 

9. VIGÊNCIA 

 

O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias a contar da data de recebimento da Nota de 

Empenho e Assinatura do Contrato. 

 

Vassouras, 05 de novembro de 2020. 

Elaborado por: 

Carla Monique da Silva Amorim 

Gerente de Compras 

Matrícula n°. 101.987 - 2 

 
Ratificado por: 

  Rosa Maria Coelho de Almeida 

Ordenadora de Despesas 

Matrícula n°. 300. 782 - 0                   
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Anexo II 

Pregão Eletrônico n.º 021/2020 
Modelo de Proposta 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 
ATT.: Sr. Pregoeiro 
 

Prezado Senhor, 
 Atendendo a consulta formulada através do Pregão Eletrônico n.º 021/2020, para Aquisição 

de veículos para atendimento ao Programa Bolsa Família, Programa Primeira Infância do SUAS 

(Criança Feliz) e a PSB – Proteção Social Básica, através da Emenda Parlamentar, conforme 

Termo de Referência no Anexo I, nas condições abaixo: 

 
1. Cotamos para o objeto em licitação o valor abaixo: 

Item Descrição Resumida Unid. Qtd. Marca 

Valores 

Preço unitário Preço total 

1 

Veículo de passeio 0km 1.0 MPI – 85cv/75cv – 4 portas -  
2020– cor: branco Banchista, completo, conforme itens 
de série descritos abaixo: aerofólio traseiro; alarme 
antifurto; alertas de limite de velocidade e manutenção 
programada; apoia – pé para o motorista; ar 
condicionado; banco traseiro rebatível; brake light; chave 
canivete com telecomand para abertura das portas, 
vidros e porta – malas; check quando de instrumentos 
(Welcome Moving); cintos de segurança traseiros 
(laterais e centrais) retráteis de 3 pontos; computador de 
bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, 
autonomia, velocidade média e tempo de percurso); 
Direção elétrica progressiva; drive by wire (Controle 
eletrônico da aceleração); encosto de cabeça traseiro 
central; Espelho no para – sol lados dos motoristas e 
passageiros; ESS (sinalização de frenagem de 
emergência); follow me home; gancho universal para 
fixação cadeira criança (isofix); HCSS (sistema de 
partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina); HSD 
(High Safety Drive) – airbag duplo (motorista e 
passageiro); ABS com EBD; Lane Change (Função 
auxiliar para crescimento das setas indicando trocas de 
faixa); Limpador e lavador de vidro dianteiro com 
intermitência; novo motor 1.0 Firefly 6V Flex de 3 
cilindros; Preparação para rádio (chicote e antena); 
Quadro de instrumentos 3,5” multifuncional com relógio 
digital, calendário e informações do veículo e, TFT 
personalizável; rodas de aço estampado 5.5 x 14? Com 
calotas integrais + pneus “verde” com baixa resistência a 
rolagem 175/65 R14; Tomada 12V; travas elétricas 
(travamento automático a 20 km/h, indicador de portas 
abertas, luz interna com temporizador e tampa de 
combustível): vidros elétricos dianteiros com one touch e 
antiesmagamento; volante com regulagem de altura. 
Dados técnicos: Cilindrada total (cc): 999 cc; potência 
máxima (cv): 72,0 (G) a 6000 rpm / 77,0 (E) a 6250: rpm; 
Torque máximo (kgf.m): 10,4 (G) / 10,9 (e) a 3250 rpm; 
capacidade do porta – malas (litros): 300L; Tanque de 
combustível (litros): 48 Litros; comprimento do veículo 
(mm): 3998; largura do veículo (mm): 1962; altura do 
veículo (mm): 1503; entre – eixos (mm): 2521; altura do 
solo (mm): 154,7. 

Unid. 2       



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

41 
 

 
 

 

6.090/2020 

2 

Veículo utilitário 0km 1.4 MPI – 85cv/75cv – 4 portas -  
2020– cor: branco Banchista, cabine dupla. Itens de 
série: alertas de limite de velocidade e manutenção 
programada; apóia – pé para o motorista; apoios de 
cabeça dianteiros com regulagem de altura; ar 
condicionado; bancos com assento anti – submarining; 
bolsa porta – objetos nas portas, brake light; capô retrátil 
com dobradiças de segurança; chave desmodrômica; 
cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com 
regulagem de altura; cobertura da alavanca 
(empunhadura) do freio de mão; comando da luz interna 
das portas; computador de bordo (distância, consumo 
médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade 
média e tempo de percurso); console central com porta 
objetos e porta – copos; conta – giros; direção 
hidráulica; drive by wire (controle eletrônico da 
aceleração), Fiat Code 2ª. Geração, Follow me home; 
ganchos para amarração de carga na caçamba; 
Hodômetro digital (total e parcial); HSD (High Safety 
Drive) – Atirbag duplo (motorista e passageiro); ABS 
com EBD; indicador digital do nível de combustível; 
indicador gradual de temperatura da água; limpador e 
lavador do para-brisas com intermitências; luz de 
iluminação da caçamba; luz de leitura; maçanetas e 
retrovisores externos na cor preta; moldura nas caixas 
de roda; motor 1.4 EVO 8V Flex; My Car Fiat 
(personaliza várias funções do carro); para-choque 
traseiro com estribos antiderrapantes; porta – escadas; 
Predisposição para som (02 alto – falantes e Antena); 
protetor de caçamba; retrovisores externos com 
comando interno mecânico; rodas de aço estampado 5.5 
x 14 + Pneus 175/70 R14; Suspensão elevada; 
suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas 
longitudinais; tampa da caçamba removível e com 
chave; tomada 12V; válvula antirrefluxo de combustível; 
Vidros climatizados verdes; volante com regulagem de 
altura; volante EAS – Energy Absorbing System. Itens 
específicos da versão: 3ª. porta; apoios de cabeça 
traseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura; 
bolsa porta – objetos e porta – copo na lateral traseira; 
cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 
pontos; Janela traseira corrediça. Opcionais: IN7 – Pack 
Convenience [Rádio B1 USB MP3/WMA com RDS; 
banco do motorista com regulagem em altura; vidros 
elétricos; travas elétricas; abertura elétrica da tampa de 
combustível; barra de proteção do vidro traseiro; protetor 
de cárter; calotas integrais). Dados técnicos: cilindrada 
total (cc): 1368 cm³; potência máxima (cv): 85,0 (G) /  
88,0 (E) a 5.750 rpm; torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 
12,5 (E) a 3.500 rpm; tanque de combustível (litros): 58 
litros; capacidade da caçamba (litros): 680 litros. 

Unid. 1       
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3 

Veículo utilitário 0km 1.4 MPI – 85cv/75cv – 4 portas -  
2020– cor: branco Banchista. Itens de série: alertas de 
limite de velocidade e manutenção programada; apóia – 
pé para o motorista; apoios de cabeça dianteiros com 
regulagem de altura; ar condicionado; bancos com 
assento anti – submarining; bolsa porta – objetos nas 
portas, brake light; capô retrátil com dobradiças de 
segurança; chave desmodrômica; cintos de segurança 
dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de 
altura; cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de 
mão; comando da luz interna das portas; computador de 
bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, 
autonomia, velocidade média e tempo de percurso); 
console central com porta objetos e porta – copos; conta 
– giros; direção hidráulica; drive by wire (controle 
eletrônico da aceleração), Fiat Code 2ª. Geração, Follow 
me home; ganchos para amarração de carga na 
caçamba; Hodômetro digital (total e parcial); HSD (High 
Safety Drive) – Atirbag duplo (motorista e passageiro); 
ABS com EBD; indicador digital do nível de combustível; 
indicador gradual de temperatura da água; limpador e 
lavador do para-brisas com intermitências; luz de 
iluminação da caçamba; luz de leitura; maçanetas e 
retrovisores externos na cor preta; moldura nas caixas 
de roda; motor 1.4 EVO 8V Flex; My Car Fiat 
(personaliza várias funções do carro); para-choque 
traseiro com estribos antiderrapantes; porta – escadas; 
Predisposição para som (02 alto – falantes e Antena); 
protetor de caçamba; retrovisores externos com 
comando interno mecânico; rodas de aço estampado 5.5 
x 14 + Pneus 175/70 R14; Suspensão elevada; 
suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas 
longitudinais; tampa da caçamba removível e com 
chave; tomada 12V; válvula antirrefluxo de combustível; 
Vidros climatizados verdes; volante com regulagem de 
altura; volante EAS – Energy Absorbing System. Itens 
específicos da versão: ar condicionado; brake light; 
desembaçador com ar quente; direção hidráulica; 
volante com regulagem de altura. Opcionais: IN7 – Pack 
Convenience [Rádio B1 USB MP3/WMA com RDS; 
banco do motorista com regulagem em altura; vidros 
elétricos; travas elétricas; abertura elétrica da tampa de 
combustível; barra de proteção do vidro traseiro; protetor 
de cárter; calotas integrais). Dados técnicos: cilindrada 
total (cc): 1368 cm³; potência máxima (cv): 85,0 (G) /  
88,0 (E) a 5.750 rpm; torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 
12,5 (E) a 3.500 rpm; tanque de combustível (litros): 58 
litros; capacidade da caçamba (litros): 1.220 litros. 

Unid. 1       

    

TOTAL 
 

  

 
 
VALOR TOTAL POR EXTENSO (XXXXXXXXX) 
 

2) O Prazo de Validade da presente Proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data da 
entrega da presente. 
 
3) Informações Complementares: 
 a) Dados da Proponente: 
I - Razão Social: ____________________________________________; 
II - CNPJ: _____________________ Insc. Est.: ___________________; 
III - Insc. Municipal: _________________________________________; 
IV - Endereço: ______________________________________________; 
V - Telefones: _______________________Fax: ___________________; 
VI - E-Mail: ________________________________________________; 
VII - Banco: ____________________; Agência/nº.: ________________; 
VII - Conta-Corrente nº.: _____________________; 
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b) Dados do representante legal que assinará o termo de contrato/ATA 
SRP/ATA, conforme consta no contrato/ATA SRP social ou procuração: 
I - Nome: ______________________________________________; 
II - Nacionalidade: ____________ Profissão: __________________; 
III - Estado Civil: ______________ Identidade n°: _______________; 
IV - Órgão Exp.: _____________ Data de Emissão: ___/___/_____; e 
V - CPF: ____________________________________; 
(local) _____________, ___ de ______________ de2020. 
 
_________________________________________(Assinatura do representante legal) 
 
Nome: _____________________________CPF: _______________________________ 
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Pregão Eletrônico nº 021/2020 

ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO 

 
Contrato nº _____ /______ 

 

CONTRATO DE COMPRA DE xxxxxxx, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE VASSOURAS, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE XXX  E A 
EMPRESA XXX. 

O Município de Vassouras, inscrito no CNPJ sob o nº 32.412.819/0001-52, 

com sede na Avenida Otávio Gomes, nº 395, Centro, Vassouras, RJ, CEP 27.700-000, 

doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Ordenador de 

Despesa, Secretário Municipal de XXX, conforme Decreto 4.043/2017, Sr. xxxxxxxxxxxxx, 

identidade nº xxxxx, CPF nº xxxxxx, residente na xxxxx, nº xx, xxxxxxxxxxxxxx, RJ, CEP 

xxxxxxx, e a Empresa ________________________ situada na 

_______________________, Bairro ______________, Cidade ________________, 

UF___, CEP_______ e inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________________, 

daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr.  

___________________, cédula de identidade nº ______________ CPF nº 

_________________, domiciliado na ______________________, Bairro _______, Cidade 

____________, UF___, CEP ________, resolvem celebrar o presente Contrato de 

COMPRA, decorrente do P.E n.ºxx/xx do Município de xxx, com fundamento no Processo 

Administrativo nº XXX, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, pela Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal 2638/2007,do 

instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e 

incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA FORMA DE FORNECIMENTO 
O presente CONTRATO tem por objeto a Aquisição de veículos para atendimento ao Programa 

Bolsa Família, Programa Primeira Infância do SUAS (Criança Feliz) e a PSB – Proteção Social 

Básica, através da Emenda Parlamentar, na forma do Termo de Referência e da proposta da 

contratada, partes integrantes do presente contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos veículos 

acontecerá até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, na sede da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, localizado a Avenida Otávio Gomes n. 48 – Centro, Vassouras/RJ 

 
PARÁGRAFO SEDUNDO - A entrega deverá ser realizada através de agendamento prévio, no 

horário de 09 ás 16 horas, de segunda a sexta – feira 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Deverá ser verificada a equivalência dos automóveis entregue com 

as especificações contidas no Termo de Referência 
 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

45 
 

 
 

 

6.090/2020 

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 

contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de NÃO conformidade com as especificações técnicas, 

a Secretaria Municipal de Assistência Social notificará a CONTRATADA para as 

providências previstas. 

 

 
PARÁGRAFO SEXTO - O recebimento dos veículos estará condicionado à observância de 

suas Especificações Técnicas e instruções, cabendo a verificação respectiva à Comissão 

de Recebimento da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Os veículos entregues em desacordo com o especificado no Termo de 

Referência e na proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o 

caso, obrigando – se a contratada a substituí – los no prazo estipulado pela Gestora do Fundo 

Municipal de Assistência Social, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo de 

entrega. 

 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias corridos para a 

retirada dos veículos rejeitados, contados da data da rejeição dos mesmos, por meio de 

notificação da contratante. 

 

 
PARÁGRAFO NONO - O prazo de correção e reapresentação dos veículos rejeitados 

ficará limitado à vigência do Contrato. 

 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO -  A recusa dos veículos não justificará o atraso no prazo de 

entrega fixado no Contrato. 

 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Ocorrendo pela terceira vez a rejeição dos veículos, 

o Contrato será rescindido. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 

O prazo de vigência do contrato será de xxx (xxxxx) dias, contados a partir da data da 

publicação do extrato deste instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
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a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste 

contrato; 

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e 

pertinentes à execução do presente contrato; 

c) exercer a fiscalização do contrato; 

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital 

e no contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA:DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes neste termo de 

referência, no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente 

seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 

 

b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes neste termo de referência, edital e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes 

a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia. 

 

c) O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 

português e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 

 

d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990). 

 

e) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos. 

 

f) Comunicar à Contratante, no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação. 

 

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

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

licitação. 

 

h) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados à Contratante, em 

decorrência da entrega do bem, incluindo-se danos causados a terceiros, a que 

título for. 

 

i) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 

atividades objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização da 

Contratante. 
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j) Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 

a envolvam independentemente de solicitação. 

 

k) Realizar as 03 (três) primeiras revisões dos veículos fornecidos, incluindo peças e 

serviços, sem qualquer tipo de ônus para a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias, para o corrente exercício 20XX, assim classificados: 

Natureza das Despesas: 

Fonte de Recurso: 

Programa de Trabalho: 

Nota de Empenho: 

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por 

conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de 

cada exercício.  

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO 

Dá-se a este contrato o valor total de R$ _______________ (xxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos 

termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência e da legislação vigente, 

respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo 

servidor nomeado por portaria do Secretário contratante. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e 

desempenho estejam em desacordo com a especificação do edital e do Termo de 

Referência deverão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do 

contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua 

competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO –A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 

condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela 

fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários 

ao desempenho de suas atividades. 

PARÁGRAFO QUARTO – A instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou 

atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização 

própria.  
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CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE 

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 

responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por 

órgão da Administração. 

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ________ 

(_______________), a ser apurado com base no quantitativo efetivamente atestado, sendo 

efetuado em até 30(trinta) dias do final do mês da sua prestação, mediante depósito no 

Banco ____, na conta corrente nº _____, agência ____, de titularidade da CONTRATADA.  

 
Parágrafo Primeiro – No caso da CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não 
possua agência da instituição financeira contratada pela Prefeitura ou caso verificada pela 
CONTRATANTE a impossibilidade da CONTRATADA, em razão de negativa expressa da 
instituição financeira contratada pela Prefeitura, abrir ou manter conta corrente naquela 
instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de 
outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais 
adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.  
 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA deverá encaminhar as faturas para a Secretaria 

Municipal de xxxxxx, acompanhadas de Certidão Negativa de Débitos Municipais e Nota 

Fiscal Eletrônica devidamente atestada por 02(dois) servidores da Secretaria Municipal de 

Assistência Social.  
 

Parágrafo Terceiro – O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data final do período de adimplemento de cada parcela e somente será autorizado após a 

declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação. 

 

PARÁGRAFO QUARTO–Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a 

entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).  

 

PARÁGRAFO QUINTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota 

fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, 

prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.  

 

PARÁGRAFO SEXTO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que 

não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de 

atualização financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata 

die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante 

desconto de 0,5% ao mês pro rata die.  

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, 

consoante o Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo 

Protocolo ICMS 85, de 9 de julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado 
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no Estado do Rio de Janeiro deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, 

do art. 2º da Resolução SER 047/2003.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força 

de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, 

mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela 

inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e 

condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.  

 

Parágrafo Primeiro – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e 

a prévia e ampla defesa. 

 

Parágrafo Segundo – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da 

prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação na 

Imprensa Oficial. 

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções 

cabíveis, a Administração poderá:  

a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as 

importâncias por ela recebidas indevidamente;  

b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado 

dos serviços não executados e;  

c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.  

 

Parágrafo Quarto – Não obstante o que reza o inciso XV do artigo 78 da Lei Federal nº 

8.666/1993, a mora superior a 30(trinta) dias nos pagamentos devidos pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA autoriza a suspensão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 

PENALIDADES  

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei 10.520/2002, a 

contratada que: 

a) Inexecutar total ou parcialmente de qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

b) Fraudar na execução do contrato; 

c) Ensejar retardamento da execução do contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 
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e) Não mantiver a proposta. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso haja o cometimento de qualquer das infrações 

discriminadas no subitem acima, a CONTRATADA ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

PARÁGRAFO SEGUNDO: ADVERTÊNCIA por faltas leves, assim entendidas aquelas que 

não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE, como por exemplo: 

a) Não responder às notificações no prazo determinada pela Administração Pública; 

b) Não apresentar documentação exigida, no prazo requerido, da CONTRATADA, 

para cumprir os trâmites administrativos do contrato; 

c) Transmitir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação; 

descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência ou no 

Contrato; 

d) Agir de maneira ou com recursos antiéticos dolosamente, buscando obter 

vantagens administrativas e/ou financeiras na execução do contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO:  MULTA, nos seguintes termos: 

a) Multa de 2,5% (dois e meio por cento), calculada sobre o valor do contrato, no caso de 

a CONTRATADA acumular 04 (quatro) penalidade de Advertência durante a execução 

do contrato; 

b) A contagem das advertências será zerada a cada acúmulo de 04 (quatro) advertências 

procedendo para aplicação de multa; 

c) Multa de 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor do contrato, a partir do 4º mês 

de execução do contrato, por inexecução parcial do contrato, caso a CONTRATADA 

não alcance as quantidades previstas nas guias de entrega; 

d) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, por INEXECUÇÃO 

TOTAL DO CONTRATO com rescisão unilateral do contrato; 

e) Nos demais casos, multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação 

inadimplida; 

f) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si; 

PARÁGRAFO QUARTO: SUSPENSÃO DE LICITAR e impedimento de contratar com 

órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

PARÁGRAFO QUINTO: DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com 

a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE 

pelos prejuízos causados; 
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PARÁGRAFO SEXTO: A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 

em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993; 

PARÁGRAFO SÉTIMO: 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 CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade. 

PARÁGRAFO OITAVO: As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) 

dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

PARÁGRAFO NONO: O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela 

CONTRATANTE por conta do não atendimento a termos contratuais, da recorrência de 

aplicação de multas, de repetidos eventos de inexecução parcial, ou da caracterização de 

inexecução total dos serviços. 

PARÁGRAFO  DÉCIMO: As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo 

ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente com outras, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis na Lei nº 8.666/1993. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO:  A aplicação de qualquer das penalidades previstas 

realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, 

observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, 

inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, 

que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente. 

 

Parágrafo Único – Caso a CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para 

haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal 

do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, 

estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO 

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da 

CONTRATADA, a impossibilidade, perante a CONTRATANTE, de opor, 

administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção 

unilateral do objeto. 

Parágrafo Único – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV, da Lei 

nº 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

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

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, 

subcontratar todos os serviços objeto do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratada poderá subcontratar parte dos serviços, desde 
que a subcontratação seja aprovada prévia e expressamente pela Contratante e sempre 
mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado na Imprensa Oficial. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos 
serviços, a Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responderá perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento 
das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo mínimo de Garantia do Objeto deste Contrato é de 12 

meses. Todos os prazos serão contados a partir da data do seu Recebimento Definitivo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: – Arcar com os custos de transportes e seguro de transporte, além 

daqueles relacionados com a montagem e manutenção dos veículos, havendo necessidade de 

enviar o veículo para um centro de Assistência Técnica. O envio do veículo para o centro de 

Assistência Técnica em outra localidade não exime a Contratada do cumprimento dos prazos de 

Assistência Técnica estabelecida e respectivas penalidades; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Substituir os veículos que, após a entrega e aceite e durante o prazo 

de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação, num prazo máximo de 10 (dez) dias; 

 

PARÁGRAFO QUARTO:  Responsabilizar – se pelos transporte e para realização de serviço de 

manutenção; 

2.6 Atender, durante o prazo de garantia dos veículos, aos chamados de manutenção corretiva no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando os reparos necessários; 

PARÁGRAFO QUINTO: Proceder, durante o período de garantia e em caso de necessidade 

de substituição de produtos e/ou componentes que não mais existam no mercado em razão de 

evolução ou por qualquer outro motivo, a substituição por produtos e/ou componentes 

tecnologicamente equivalentes ou superiores, sem ônus para o Município; 

 

PARÁGRAFO SEXTO: Nenhum custo adicional será pago por ocasião de locomoção de 

técnicos ou aparelhos, sendo os mesmos de inteira responsabilidade da Contratada; 

a) Providenciar independente de ser ou não fabricante, a correção ou a substituição de todo 

produto ofertado ou de suas peças, acessórios e componentes que apresentarem defeito de 

fabricação ou divergência com as especificações fornecidas, sem ônus para a 

Administração, em conformidade com o estabelecido no Contrato e seus anexos, observado 

a legislação pertinente; 
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b)  Substituir o automóvel ofertado ou suas peças, acessórios e componentes que 

apresentarem defeito de fabricação por aparelho novo e que possua a mesma 

especificação técnica originalmente proposta. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Os serviços de Assistência Técnica serão de responsabilidade total 

da Contratada e serão realizados sempre que necessário, mediante chamada/solicitação da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, a partir da primeira chamada; 

 

PARÁGRAFO OITAVO: Quando houver necessidade de substituição de materiais 

defeituosos pela CONTRATADA, a mesma se compromete a utilizar peças e conjuntos de 

reparação genuínos, não se admitindo a reposição com produtos recuperados. 

 

PARÁGRAFO NONO: A Garantia Técnica não se aplicará aos materiais e conjuntos 

danificados em decorrência de acidente, a menos que tenha sido ocasionado por material 

defeituoso. Caso haja indícios de que o acidente tenha sido causado por material 

defeituoso, far-se-á necessário um Inquérito Técnico, a cargo da CONTRATANTE, 

acompanhada pela CONTRATADA, a fim de que se apurem as causas, efeitos e 

responsabilidades do acidente. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO: Os custos decorrentes da realização do Inquérito Técnico serão 

de responsabilidade da CONTRATADA ou CONTRATANTE, conforme apuração da 

responsabilidade do acidente. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: A partir do vencimento da Garantia de que trata o 

subitem 5.1 do Termo de Referência, a CONTRATADA garante total ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA e fornecimento de peças em todo território brasileiro, nas concessionárias 

credenciadas pela CONTRATADA, para a execução dos serviços destinados à 

manutenção do material objeto deste Termo de Referência. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A ASSISTÊNCIA TÉCNICA a ser prestada pela 

CONTRATADA deverá atender as seguintes ações: 

a) Fornecimento de suprimento de peças no Brasil; 

b) Execução de oferecimento de Assistência técnica de manutenção no Brasil; e 

c) Execução de oferecimento de suporte de pessoal técnico. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: A CONTRATADA obriga-se a assegurar continuidade 

de Assistência Técnica e fornecimento de peças, sobressalentes ou componentes, durante 

o período de 03 (três) anos, a partir da emissão do TRD das viaturas. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: O fabricante e/ou revendedor especializado deverão 

estar em condições de realizar o acompanhamento preventivo e preditivo da viatura por 

técnico especializado durante a garantia técnica prevista no item 5.1 do Termo de 

Referência, com a finalidade de assegurar, nesse período a disponibilidade e o menor 
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custo de manutenção, mediante execução do programa de manutenção preventiva por 

técnico especializado do fabricante ou do revendedor, em concessionária autorizada mais 

próxima de onde a viatura estiver (considerando todo território nacional), inclusa mão-de-

obra e material, para as revisões previstas no manual do veículo; sem ônus para o 

CONTRATANTE, durante a vigência da garantia do item 5.1 do Termo de Referência. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO  QUINTO: A execução do programa de manutenção preventiva do 

item 5.10.1 do Termo de Referência, deve ser feita na concessionária da marca vencedora 

mais próxima das cidades-sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 
Após a assinatura do contrato, deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 
(vinte) dias, na Imprensa Oficial, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE, 
devendo o mesmo ser informado ao Tribunal de Contas do Estado, na forma e no prazo 
determinado por este. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO DE ELEIÇÃO 

Fica eleito o Foro do Município de Vassouras-RJ para dirimir qualquer litígio decorrente do 

presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 

contrato, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e 

teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

 
Vassouras-RJ,  _____de _________de ______. 

_____________________________ 

CONTRATANTE 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

____________________________ 

CONTRATADA 

Empresa 

________________________________________            

TESTEMUNHA/CPF 

________________________________________           

 TESTEMUNHA/CPF 
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Pregão Eletrônico nº 021/2020 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL 
 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Ref.  Pregão Eletrônico nº 021/2020, para Aquisição de veículos para atendimento ao Programa 

Bolsa Família, Programa Primeira Infância do SUAS (Criança Feliz) e a PSB – Proteção Social 

Básica, através da Emenda Parlamentar. 

 
Declaro, para os fins de direito que esta empresa não utiliza trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme 
ditames do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
  Esta DECLARAÇÃO é parte integrante na fase “HABILITAÇÃO”, conforme 

exigência do Edital de Pregão n.º 021/2020, Processo Administrativo de n.º 6.090/2020. 
 
 
 

 
Vassouras, __ de ___________ de2020. 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
OBS: 
1. Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 

devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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Pregão Eletrônico nº 021/2020 

ANEXO V 
 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
 

 
 
 
 
________________________________________________ (razão social da empresa), 
com sede na (endereço completo) 
_____________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº 
__________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é ____________________(MICRO 
EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para 
efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses 
elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos 
direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato 
superveniente impeditivo da participação no presente certame.  
 
 
 

 
Vassouras, __ de ___________ de2020. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
Observações: 
1 - Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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Pregão Eletrônico nº 021/2020 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro e dou ciência, para os devidos fins, previstos no Edital de Pregão nº 
021/2020, que a nossa empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação desta 
licitação, na forma do artigo 4º, inciso VII da Lei Federal n.º 10.520/02. 

 
 
 
 

Vassouras, __ de ___________ de2020. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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Pregão Eletrônico nº 021/2020 

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 

 
  Declaro para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 32, da Lei Federal n. º 

8.666/93, a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação de nossa 
empresa para participar do certame, que trata o presente Edital de Pregão. 

 
 
 
 
 

 
 

Vassouras, __ de ___________ de2020. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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Pregão Eletrônico nº 021/2020 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃODE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E AS 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 

 
 

 
  Tendo em vista o estipulado no Edital de Pregão n. º021/2020, que objetiva 

Aquisição de veículos para atendimento ao Programa Bolsa Família, Programa Primeira Infância do 

SUAS (Criança Feliz) e a PSB – Proteção Social Básica, através da Emenda Parlamentar, 

declaramos que recebemos todos os documentos e as informações necessárias ao 

cumprimento das obrigações, objeto do referido procedimento licitatório, na forma do artigo 

30, III, da Lei Federal n. º 8.666/93. 

 
 
 
 
 

 
 

Vassouras, __ de ___________ de2020. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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Pregão Eletrônico nº 021/2020 

ANEXO IX 
 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

SETOR DE COMPRAS 
 

      
 

 
      

Item Descrição Resumida Unid. Qtd. 

Valores 
 
 

Preço unitário Preço total  

 

1 

Veículo de passeio 0km 1.0 MPI – 85cv/75cv – 4 portas -  2020– 
cor: branco Banchista, completo, conforme itens de série 
descritos abaixo: aerofólio traseiro; alarme antifurto; alertas de 
limite de velocidade e manutenção programada; apoia – pé para 
o motorista; ar condicionado; banco traseiro rebatível; brake light; 
chave canivete com telecomand para abertura das portas, vidros 
e porta – malas; check quando de instrumentos (Welcome 
Moving); cintos de segurança traseiros (laterais e centrais) 
retráteis de 3 pontos; computador de bordo (distância, consumo 
médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e 
tempo de percurso); Direção elétrica progressiva; drive by wire 
(Controle eletrônico da aceleração); encosto de cabeça traseiro 
central; Espelho no para – sol lados dos motoristas e 
passageiros; ESS (sinalização de frenagem de emergência); 
follow me home; gancho universal para fixação cadeira criança 
(isofix); HCSS (sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de 
gasolina); HSD (High Safety Drive) – airbag duplo (motorista e 
passageiro); ABS com EBD; Lane Change (Função auxiliar para 
crescimento das setas indicando trocas de faixa); Limpador e 
lavador de vidro dianteiro com intermitência; novo motor 1.0 
Firefly 6V Flex de 3 cilindros; Preparação para rádio (chicote e 
antena); Quadro de instrumentos 3,5” multifuncional com relógio 
digital, calendário e informações do veículo e, TFT personalizável; 
rodas de aço estampado 5.5 x 14? Com calotas integrais + pneus 
“verde” com baixa resistência a rolagem 175/65 R14; Tomada 
12V; travas elétricas (travamento automático a 20 km/h, indicador 
de portas abertas, luz interna com temporizador e tampa de 
combustível): vidros elétricos dianteiros com one touch e 
antiesmagamento; volante com regulagem de altura. Dados 
técnicos: Cilindrada total (cc): 999 cc; potência máxima (cv): 72,0 
(G) a 6000 rpm / 77,0 (E) a 6250: rpm; Torque máximo (kgf.m): 
10,4 (G) / 10,9 (e) a 3250 rpm; capacidade do porta – malas 
(litros): 300L; Tanque de combustível (litros): 48 Litros; 
comprimento do veículo (mm): 3998; largura do veículo (mm): 
1962; altura do veículo (mm): 1503; entre – eixos (mm): 2521; 
altura do solo (mm): 154,7. 

Unid. 2 59.890,91 119.781,82  
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Veículo utilitário 0km 1.4 MPI – 85cv/75cv – 4 portas -  2020– cor: 
branco Banchista, cabine dupla. Itens de série: alertas de limite 
de velocidade e manutenção programada; apóia – pé para o 
motorista; apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura; 
ar condicionado; bancos com assento anti – submarining; bolsa 
porta – objetos nas portas, brake light; capô retrátil com 
dobradiças de segurança; chave desmodrômica; cintos de 
segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de 
altura; cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão; 
comando da luz interna das portas; computador de bordo 
(distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, 
velocidade média e tempo de percurso); console central com 
porta objetos e porta – copos; conta – giros; direção hidráulica; 
drive by wire (controle eletrônico da aceleração), Fiat Code 2ª. 
Geração, Follow me home; ganchos para amarração de carga na 
caçamba; Hodômetro digital (total e parcial); HSD (High Safety 
Drive) – Atirbag duplo (motorista e passageiro); ABS com EBD; 
indicador digital do nível de combustível; indicador gradual de 
temperatura da água; limpador e lavador do para-brisas com 
intermitências; luz de iluminação da caçamba; luz de leitura; 
maçanetas e retrovisores externos na cor preta; moldura nas 
caixas de roda; motor 1.4 EVO 8V Flex; My Car Fiat (personaliza 
várias funções do carro); para-choque traseiro com estribos 
antiderrapantes; porta – escadas; Predisposição para som (02 
alto – falantes e Antena); protetor de caçamba; retrovisores 
externos com comando interno mecânico; rodas de aço 
estampado 5.5 x 14 + Pneus 175/70 R14; Suspensão elevada; 
suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas 
longitudinais; tampa da caçamba removível e com chave; tomada 
12V; válvula antirrefluxo de combustível; Vidros climatizados 
verdes; volante com regulagem de altura; volante EAS – Energy 
Absorbing System. Itens específicos da versão: 3ª. porta; apoios 
de cabeça traseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura; 
bolsa porta – objetos e porta – copo na lateral traseira; cintos de 
segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos; Janela traseira 
corrediça. Opcionais: IN7 – Pack Convenience [Rádio B1 USB 
MP3/WMA com RDS; banco do motorista com regulagem em 
altura; vidros elétricos; travas elétricas; abertura elétrica da tampa 
de combustível; barra de proteção do vidro traseiro; protetor de 
cárter; calotas integrais). Dados técnicos: cilindrada total (cc): 
1368 cm³; potência máxima (cv): 85,0 (G) /  88,0 (E) a 5.750 rpm; 
torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 12,5 (E) a 3.500 rpm; tanque de 
combustível (litros): 58 litros; capacidade da caçamba (litros): 680 
litros. 

Unid. 1 75.331,54 75.331,54  



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

62 
 

 
 

 

6.090/2020 

3 

Veículo utilitário 0km 1.4 MPI – 85cv/75cv – 4 portas -  2020– cor: 
branco Banchista. Itens de série: alertas de limite de velocidade e 
manutenção programada; apóia – pé para o motorista; apoios de 
cabeça dianteiros com regulagem de altura; ar condicionado; 
bancos com assento anti – submarining; bolsa porta – objetos nas 
portas, brake light; capô retrátil com dobradiças de segurança; 
chave desmodrômica; cintos de segurança dianteiros retráteis de 
3 pontos com regulagem de altura; cobertura da alavanca 
(empunhadura) do freio de mão; comando da luz interna das 
portas; computador de bordo (distância, consumo médio, 
consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de 
percurso); console central com porta objetos e porta – copos; 
conta – giros; direção hidráulica; drive by wire (controle eletrônico 
da aceleração), Fiat Code 2ª. Geração, Follow me home; ganchos 
para amarração de carga na caçamba; Hodômetro digital (total e 
parcial); HSD (High Safety Drive) – Atirbag duplo (motorista e 
passageiro); ABS com EBD; indicador digital do nível de 
combustível; indicador gradual de temperatura da água; limpador 
e lavador do para-brisas com intermitências; luz de iluminação da 
caçamba; luz de leitura; maçanetas e retrovisores externos na cor 
preta; moldura nas caixas de roda; motor 1.4 EVO 8V Flex; My 
Car Fiat (personaliza várias funções do carro); para-choque 
traseiro com estribos antiderrapantes; porta – escadas; 
Predisposição para som (02 alto – falantes e Antena); protetor de 
caçamba; retrovisores externos com comando interno mecânico; 
rodas de aço estampado 5.5 x 14 + Pneus 175/70 R14; 
Suspensão elevada; suspensão traseira com eixo ômega e molas 
parabólicas longitudinais; tampa da caçamba removível e com 
chave; tomada 12V; válvula antirrefluxo de combustível; Vidros 
climatizados verdes; volante com regulagem de altura; volante 
EAS – Energy Absorbing System. Itens específicos da versão: ar 
condicionado; brake light; desembaçador com ar quente; direção 
hidráulica; volante com regulagem de altura. Opcionais: IN7 – 
Pack Convenience [Rádio B1 USB MP3/WMA com RDS; banco 
do motorista com regulagem em altura; vidros elétricos; travas 
elétricas; abertura elétrica da tampa de combustível; barra de 
proteção do vidro traseiro; protetor de cárter; calotas integrais). 
Dados técnicos: cilindrada total (cc): 1368 cm³; potência máxima 
(cv): 85,0 (G) /  88,0 (E) a 5.750 rpm; torque máximo (kgf.m): 12,4 
(G) / 12,5 (E) a 3.500 rpm; tanque de combustível (litros): 58 
litros; capacidade da caçamba (litros): 1.220 litros. 

Unid. 1 67.181,54 67.181,54  
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