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EDITAL Nº. 008/2018 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  006/2018 

 

 
 
1-PREÂMBULO 

  1.1Tipo de Licitação: Menor Preço Global  

1.2 - Abertura dos envelopes às 14h00min de 23 de março de 2018. 

1.3 - Local: Departamento de Licitação – Sede da Prefeitura Municipal de 
Itajá/GO – Rua Antonio Nunes da Silva, nº 235,Centro, em Itajá – GO. 
 
 1.4 – O Município de Itajá - GO, CNPJ02.186.757/0001-47 através da Comissão 
Permanente de Licitação e  de seu Pregoeiro Sr. Marcelo Faria Santos, nomeado 
pelo Decreto Municipal n.º 932/2017, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data, horário e local acima indicado, fará realizar licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2018, tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, conforme descrito neste edital e seus anexos. 
1.5 - O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e alterações, bem como pelas normas e condições estabelecidas no 
presente Edital. 
   1.6 – Recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta e os 
documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de processamento do 
Pregão, na sala  da Comissão de L ic i tação Sede da Prefeitura Municipal de 
Itajá/GO – Rua Antonio Nunes da Silva, nº 235,Centro, em Itajá – GO, iniciando-
se as 14:00 horas do dia 23 de março de 2018, e será conduzido pelo Pregoeiro 
com o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos autos do processo em epígrafe. 
 1.3.1- Após o credenciamento e  em atendimento a lei de licitações, em respeito 
aos licitantes que chegarem no horário fixado, não será aceita a participação de 
interessado retardatário, em qualquer hipótese, a não ser na qualidade de ouvinte. 

 1.3.2  -  Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data aprazada, todas as datas constantes deste 
instrumento convocatório serão transferidas automaticamente, para o primeiro dia 
útil de expediente da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ-GO.. 
 
2- DO OBJETO: 
                 01 (Um) veículo (Usado) SUV (Caminhonete), com no Maximo 180.000km 
rodados, 4x4, ano e modelo não inferior a 2010, 04 portas laterais, potência Mínima 
de 160CV, bancos em couro, 07 lugares, ar condicionado, airbag duplo, freios 
dianteiro e traseiro a disco, Combustível à Diesel e demais equipamentos exigidos 
pelo CONTRAN, cor preferencialmente preta, para atendimento Gabinete do 
Prefeito.  
 



Estado de Goiás 

Prefeitura Municipal de Itajá 
Secretaria Municipal da Administração 

Divisão de Compras e Licitações 
CNPJ 02.186.757/0001- 47 

 

Rua: Antonio Nunes da Silva, Nº 235 - Centro - CEP 75.815-000 – Itajá – Goiás Fone: (64) 3648-7500 
Site: www.itaja.go.gov.br Email/MSN: compras_itaja@hotmail.com Fax: (64) 3648-1120 

3.  CONDIÇÕES DOS PARTICIPANTES 

3.1 - Poderão participar deste certame, pessoas jurídicas ou fisicas no gozo pleno da 
capacidade civil, legalmente estabelecidas no país, conforme Lei 6.729/79 e suas 
alterações e em cujos atos constitutivos constem, como objeto, atividade relacionada 
com o presente edital e desde que demonstre possuir habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, ou ainda pessoas  físicas que seja possuidora do objeto licitado, 
de acordo com as disposições deste Edital, da Lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores e: 
 
3.1.1 - que os licitantes satisfaça às condições e exigências contidas nesse Edital; 
3.1.2 - que aceite, de forma integral e incondicional, todos os termos, cláusulas e 
condições desse Edital e seus Anexos; 
3.1.3 - que seja considerada habilitada com a apresentação dos documentos 
exigidos neste Edital; 
 
3.2 - Será vedada a participação de licitantes: 
3.2.1 - declaradas inidôneas por ato do Poder Público Federal, Estadual ou 
Municipal; 
3.2.2 - sob processo administrativo instaurado pela Prefeitura por quaisquer danos 
causados à municipalidade; 
3.2.3 - impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública 
Municipal, direta e indireta; 
3.2.4 – os licitantes que entre os seus dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis, 
haja alguém que seja servidor do Município de Itajá (Administração Direta e 
Indireta);  
3.2.5 - empresas em forma de consórcio ou quaisquer tipos de associação. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
4.1. O credenciamento se dará junto ao Pregoeiro por um sócio munido de 

documento de identidade e CPF, ou por um representante munido de Procuração e 

Carta de Credenciamento, devendo este, no ato da entrega dos envelopes, 

identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente fora 

dos envelopes 1 e 2. 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, com 

copia de RG e CPF dos sócios; 

c) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

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

exercício; 

d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

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

em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
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4.1.1. O Contrato Social/Estatuto da empresa licitante poderá ser apresentado em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada, conforme o disposto no art. 

32 da Lei nº 8.666/93. 

4.1.2. Se o licitante não credenciar um representante estará abdicando do direito de 

fazer lance e, principalmente, de recorrer dos atos do pregoeiro. 

4.1.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais 

de uma empresa licitante neste PREGÃO, sob pena de exclusão sumária dos 

representados. 

4.1.4 –Carta de Credenciamento (quando procurador) (anexo II) 
4.1.5 – Declaração de cumpre os requisitos de habilitação PF/PJ(anexo III) 
4.1.6 - Declaração de  Enquadramento como Microempresa (anexo VII)  

 
4.1.8 - Em se tratando de pessoas físicas apresentar documentos de identificação 
RG e CPF, e comprovante de endereço.  
 
5. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 
5.1. A Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação exigidos neste Edital 
deverão, ser recebidos em envelopes distintos e fechados, contendo as seguintes 
indicações:  
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL 006/2018 
MUNICIPIO DE ITAJÁ-GO 
PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 

 

ENVELOPE Nº 2 –DOCUMENTOS DE HALITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 006/2018 
MUNICIPIO DE ITAJÁ-GO 
PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 

5.2 - Todos os documentos que não forem certidões ou cópias de atos deverão ser 
digitados com clareza, preferencialmente papel timbrado, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas. 
5.3 - Uma vez entregues os envelopes, não serão considerados cancelamentos, 
retificações, alterações ou acréscimo de novas documentações. 
5.8 - Somente serão recebidos os documentos acondicionados nos respectivos 
envelopes, exceto quanto ao(s) documento(s) previsto(s) no item 4. 
 
6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL -ENVELOPE 
Nº 1 
6.1. São requisitos da proposta: 
a) apresentar a Planilha de Preços unitários, por item, e total sendo este em numeral 
e por extenso, valor em Reais, nos quais já deverão estar incluídos todos os custos; 
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b) ser impressa em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da 
licitação deste Edital, devendo, preferencialmente conter: razão social, CNPJ/CPF, 
endereço e dados bancários; 
c) conter a assinatura do responsável; 
d) conter o prazo de validade da proposta, não inferior a 30 (trinta) dias, a contar do 
dia da sessão de recebimento dos envelopes. 
e) as proposta serão apresentadas em meio físico, conforme modelo enviado.  
  
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1. Depois de abrir as propostas, o Pregoeiro verificará sua conformidade com os 
requisitos do edital e seus anexos, examinará a aceitabilidade quanto aos preços 
apresentados e procederá à classificação daquela que apresentar o menor preço 
unitário e daquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 
por cento), relativamente ao menor preço, para participarem dos lances verbais. 
7.2. As propostas que não estejam de acordo com as exigências deste Edital e 
anexos serão desclassificadas. 
7.3. Para fins do que dispõe o art. 48, inciso II da Lei 8.666/93, o Pregoeiro poderá 
exigir a apresentação da planilha de custos na abertura das propostas bem como 
após a fase de lances, na própria Sessão. 
7.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas comerciais nas 
condições do item 7.1, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 
de 03 (três), neste número já incluído a de menor preço unitário/litro, para que seus 
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos 
nas propostas. 
7.5. Na ocorrência de empate dentre os classificados para participarem dos lances 
verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio. 
7.6. Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para nova disputa, por meio 
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.  
7.6.1 Caberá ao Pregoeiro a definição e/ou alteração de valores mínimos na fase de 
lances verbais. 
7.7. Caso não se realizem lances verbais, verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço global, as exigências do Edital e ainda, o preço estimado 
para a contratação, o Pregoeiro negociará diretamente com o proponente para que 
seja obtido preço melhor. 
7.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades do item 12 deste Edital. 
7.9. Quando não houver mais lances, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas as ofertas exclusivamente pelo critério do menor preço unitário por 
item. 
7.10. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao preço apresentado pela 
primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
7.11. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias - item 8, do proponente. Se não aceitável, o Pregoeiro examinará as 
ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda a todas as exigências, prosseguindo-se o certame. 
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7.12. Ocorrendo a hipótese dos itens 7.10 e 7.11, será lícito ao Pregoeiro negociar 
diretamente com o proponente para obtenção de melhor preço. 
7.13. Se todas as propostas forem desclassificadas e/ou inabilitadas o Pregoeiro 
poderá fixar aos licitantes o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de 
outras propostas, escoimadas das causas da desclassificação e/ou inabilitação. 
7.14. Ainda durante a sessão pública do pregão, o licitante declarado vencedor 
deverá readequar seu preço, com as modificações necessárias para sua adaptação 
ao novo preço proposto, se for o caso. 
7.15. As empresas de pequeno porte (micro empresas), na arrematação final, terão 
a vantagem de ser classificadas para contratação, na caso de serem a penúltima a 
apresentar menor preço, e este estiver com valor até 5% (cinco por cento) maior que 
a oferta vencedora de licitante que não seja empresa de pequeno porte (micro 
empresa). 
   
8. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO-ENVELOPE Nº 2 
8.1. HABILITAÇÃO JURIDICA (PESSOA JURIDICA) 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, com 
copia de RG e CPF dos sócios; 
c) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício;. 
d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
e) Declaração, preferencialmente em papel timbrado ou com Carimbo do CNPJ, 
do cumprimento do disposto no inciso 003874XIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, conforme o ANEXO I, deste Edital; 
f) Declaração Inexistência de Fato Superveniente (Anexo IV) 

8.2. REGULARIDADE FISCAL, TRABALISTA ECONONOMICA FINANCEIRO: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) (MF)  
b) Certificado de Regularidade do (FGTS) - CRF 
c) Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT 
d) Certidão Negativa de Débitos Federais (Divida Ativa) 
e) Certidão Negativa Débitos Estaduais (SEFAZ) 
f) Certidão Negativa de Débitos Municipais (sede) 
 

8.3 – QUALIFICAÇÃO TECNICA 

8.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida pelo 
distribuidor do domicílio da pessoa física, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou 
que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. 

8.3.2 - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e Seguro Obrigatório 
de  
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Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores, apresentado em nome da 
pessoa jurídica participante da licitação, dentro do prazo de validade, de acordo com 
as normas do DETRAN estadual respectivo.   
8.3.3 - Comprovação de inexistência de multas e infrações de trânsito, bem como 
de qualquer ônus impeditivo e/ou restritivo sobre a propriedade do veículo, emitido 
pelo DETRAN.  
8.3.4 -Todos os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados 
em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, conforme o disposto no 
art. 32 da Lei nº 8.666/93. 
8.3.5- Para certidões emitidas que não tenham, de forma explícita, o prazo de 
validade, será considerado o de 30(trinta) dias contados a partir de suas emissões 
devendo estar válidas na data de abertura dos envelopes de documentos de 
habilitação. 
8.3.6 - A Comissão de Licitação poderá exigir a exibição do documento original, caso 
haja dúvida quanto á autenticidade da cópia. 
8.3.7 - A incompleta, errônea ou fraudulenta apresentação dos documentos 
especificados acima desqualifica o interessado na Habilitação. 
8.3.8 - Os documentos retirados da Internet terão sua autenticidade certificada, junto 
aos “sites” dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 
8.3.9  - A Comissão de Licitações resguarda para si o direito de diligenciar junto aos 
órgãos e sites oficiais, com vistas a comprovar a regularidade/autenticidade da 
documentação. 
 
8.4. HABILITAÇÃO JURIDICA (PESSOAS FISICAS) 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) (MF)  
b) Cédula de Identidade (RG)  
c) Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT 
d) Certidão Negativa de Débitos Federais (Divida Ativa) 
e) Certidão Negativa Débitos Estaduais (SEFAZ) 
f) Certidão Negativa de Débitos Municipal (sede) 
g) Comprovante de Endereço 
h) Declaração Inexistência de Fato Superveniente (Anexo IV) 
i) - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e Seguro Obrigatório de  
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores, apresentado em nome da 
pessoa jurídica participante da licitação, dentro do prazo de validade, de acordo com 
as normas do DETRAN estadual respectivo.   
j) - Comprovação de inexistência de multas e infrações de trânsito, bem como de 
qualquer ônus impeditivo e/ou restritivo sobre a propriedade do veículo, emitido pelo 
DETRAN.  
l) - Os documentos já apresentados na Fase de Credenciamento são dispensados 
na Fase de Habilitação. 

 
 
9 - TRATAMENTO DIFERENCIADO A ME E EPP 
9.1 - A licitante comprovadamente enquadrada como Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da Lei Complementar 123/2006 e 
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suas alterações posteriores terá o tratamento diferenciado e favorecido previsto nos 
itens desse título. 
9.2 - As Licitantes que se enquadrarem como Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, 
caso desejem obter tais benefícios deverão comprovar essa condição 
mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial de seu 
domicílio, conforme o Art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro 
do Comércio, de 30/04/2007, juntamente com a Documentação de Habilitação, 
com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de 
abertura dos envelopes.  
9.3 - O documento referido no item anterior deverá ser apresentado no original ou 
cópia autenticada por cartório competente ou ainda não autenticada juntamente com 
os respectivos original para a devida autenticação, por servidor público autorizado. 
9.4 - A licitante enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte terá 
os seguintes tratamentos diferenciados e favorecidos: 
9.4.1 - Preferência de contratação por critério de desempate diferenciado; 
9.4.2 – Prazo diferenciado para apresentação de documentos de regularidade fiscal, 
faltante. 
9.5 - No critério de desempate diferenciado, as licitantes enquadradas como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentarem proposta de preço 
igual ou até 10% superior à proposta mais bem classificada, apresentada por 
licitante não enquadrada como ME ou EPP, terão suas propostas consideradas 
empatadas com a referida melhor proposta. 
9.6 - À licitante enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que 
apresentar os documentos de regularidade fiscal exigidos neste instrumento 
convocatório com algum tipo de restrição, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. (Art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006 com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014). 
9.7 - A licitante enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
deverá apresentar no envelope nº 02 todos os documentos de regularidade fiscal 
exigidos no item 8.2 deste instrumento convocatório mesmo se houver algum tipo de 
restrição, sob pena de ser considerada INABILITADA. 
9.8 - Findo o prazo referido no item 9.6 deste título, a não regularização da 
documentação fiscal pela licitante enquadrada como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93. 
9.9 - Na ocorrência do disposto no item anterior, fica o Município de Itajá autorizado, 
facultativamente, a convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação 
para assinatura do contrato, ou revogar a licitação, na forma da lei. 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 
10.1. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – 
Habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 
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10.2. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em 
primeiro lugar, o Pregoeiro prosseguirá com a abertura do envelope de 
documentação da proponente classificada em segundo lugar, assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
11. DOS RECURSOS 
11.1. Declarado o vencedor do presente PREGÃO, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, desde que 
devidamente registrada a síntese de suas razões em ata, quando lhe será concedido 
o prazo de 03 (três) dias para apresentar razões de recurso, facultando-se aos 
demais licitantes a oportunidade de apresentar contra-razões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na 
decadência do direito de recurso e na adjudicação do objeto da licitação pelo 
Pregoeiro ao vencedor.  
11.3. O acolhimento de recurso, ou a reconsideração do Pregoeiro, importará a 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.4. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 
11.5. Constarão da ata do PREGÃO a ser assinada pelo Pregoeiro, por um dos 
membros da equipe de apoio, pelo representante da área demandante da 
PREFEITURA e pelos licitantes presentes que desejarem, os fatos que ocorrerem 
na sessão pública, os valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais 
oferecidos, com os nomes dos respectivos ofertantes, as justificativas das eventuais 
declarações de inaceitabilidade e desclassificação de propostas, bem como da 
inabilitação e os fundamentos da adjudicação feitos pelo Pregoeiro. 
 
12 - FORMA DE PAGAMENTO 
12.1 - O pagamento terá como parte a alienação sobre a forma de permuta de um 
veiculo usado (PAS/AUTOMOVEL, FIAT/WEEKEND ADVENTURE, ano fabricação 
2014, ano modelo 2015, álcool/gasolina, cor branca, placa, ONU-6306, chassi 
9BD374175F5063639, código RENAVAM 01014984464, de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Itajá-Go, conforme lei municipal 1558, de 27 de fevereiro de 
2018 no valor de R$30.000,00(Trinta mil reais) de acordo com a avaliação da 
comissão de avaliação do município de Itajá-Go e o restante em até 
90(noventa)dias,  após a efetiva entrega do objeto na Prefeitura Municipal de Itajá-
GO, mediante o respectivo laudo de Avaliação e Vistoria realizado pela Comissão de 
Avaliação e Vistoria designada para esse fim, conforme decreto 972/2018, de 07 de 
março de 2018, atendendo o estado de funcionamento e conservação do veiculo e 
termo de recebimento definitivo do objeto ou recibo. 
12.2 - A liberação do pagamento estará condicionada à verificação, por parte da 
Secretaria Municipal de Finanças, da regularidade fiscal da Licitante vencedora 
relativa à Certidão Negativa de Tributos Federais (Divida Ativa da União), Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhista  e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(CRF do FGTS); 
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13 - DOS PRAZOS, E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO  

13.1 - O prazo para entrega do objeto desta licitação será de no máximo 02 (dois) 
dias, contados da emissão do pedido de compra, (Ordem de Fornecimento) e deverá 
ser efetuada dentro do horário de funcionamento da Prefeitura, das 07h às 13h, de 
segunda a sexta-feira. 
13.2 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser na sede da Prefeitura Municipal 
de Itajá, nesta cidade, correndo por conta da Contratada (vendedor) as despesas de 
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 
fornecimento do objeto desta Licitação. 
 
14 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1 - O objeto da presente licitação será recebido após a Avaliação da Comissão 
de Avaliação e Vistoria designada pelo Decreto nº972/2018, para fins de verificação 
da conformidade das especificações do produto com aquelas estabelecidas no 
Termo de Referência e na proposta comercial (marca, tipo, modelo, ano de 
fabricação, acessórios, fabricante e especificações constantes da proposta 
apresentada), acompanhada da respectiva Nota Fiscal e/ou Recibo.  
14.2 - A licitante vencedora deverá apresentar o veículo objeto da proposta, no pátio 
da Prefeitura Municipal de Itajá-GO, em horário de expediente, para fins de 
realização da vistoria, a ser realizado por Comissão de Avaliação e Vistoria 
especialmente designada para esse fim, que emitirá laudo atestando o estado de 
funcionamento e conservação do veículo.  
14.3 - A vistoria do bem implica sua verificação física, de modo a lhe constatar 
integridade, funcionalidade, operacionalidade e qualidade, incluindo a verificação 
dos estofamentos e carroceria, que não deverão apresentar qualquer defeito ou 
deterioração, parte elétrica e mecânica, podendo ser realizados ensaios, testes e 
demais provas acerca do bem fornecido, de forma a verificar sua perfeita utilização, 
assim como as perfeitas condições de conservação e atendimento integral das 
especificações e dos equipamentos exigidos no presente edital. 
14.3.1 - se as verificações do veículo apresentado forem insatisfatórias, lavrar-se-á 
um Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as 
especificações, devendo as correções necessárias ser realizadas no prazo 
determinado pela Comissão de Avaliação e Vistoria, quando se realizarão 
novamente as verificações.  
14.3.2 - na hipótese de substituição, a Contratada (vencedora) deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, 
contados, da notificação por escrito, mantido, o preço inicialmente contratado. 
14.3.3 - caso a substituição não ocorra no prazo previsto ou caso o bem seja 
novamente recusado e devolvido, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na 
entrega, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correções 
necessárias, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  
14.4 - Os custos da substituição do bem recusado e devolvido correrão 
exclusivamente a expensas da CONTRATADA (vencedora).  
14.5 - A CONTRATADA (vencedora) sujeitar-se-á à fiscalização do veículo no ato da 
entrega, reservando-se à Prefeitura Municipal de Itajá o direito de não proceder ao 
recebimento, caso não encontre o mesmo em condições satisfatórias.  
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14.6 - As despesas de transporte, seguro e demais encargos, bem como despesa 
oriunda de multas de trânsito ou de regulamentação documental anterior à data da 
entrega do bem, previstos em Lei, para execução do objeto deste Contrato, são de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA (vencedora). 
14.7 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente em até 02 (dois) dias, 
contados da data do recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento 
integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de 
Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 
14.8 -O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA (vencedora) pelos padrões adequados de qualidade, segurança, 
durabilidade e desempenho do bem fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer 
irregularidades detectadas quando da utilização do mesmo.  
14.9 - A entrega deverá ser efetuada por conta e risco da licitante vencedora, 
correndo às suas expensas todas as despesas atinentes. 
 
15. DAS SANÇÕES 
15.1. O licitante que desistir do lance ofertado, conforme definido no subitem 7.8, 
estará sujeita às seguintes penalidades: 
a) suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA, pelo prazo de até 
5 anos, sem prejuízo da comunicação e registro no CRC a que se refere o art. 7º da 
Lei 10.520/2001; 
b) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor unitário de sua proposta 
comercial; 
15.2. As penalidades só não serão aplicadas se a desistência ocorrer em razão de 
fato superveniente ou justificável e aceito pela PREFEITURA. 
15.3. As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que 
assegurará o contraditório. 
15.4. O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação da empresa apenada. 
 
   16.  RECURSOS FINANCEIROS/DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA/VALIDADE  
         Os recursos financeiros, necessários para a referida aquisição serão 
provenientes do previstos para o orçamento de 2018, com despesas na rubrica 
orçamentária: 
01 Gabinete do Prefeito, Procuradoria e Controladoria. 
04.122.1425.4.000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 
449052(0000) Equipamentos e Material Permanente 
 
17- DA ADJUDICAÇÃO 
A adjudicação do objeto, do presente Pregão, será feita ao primeiro colocado na 
ordem de classificação por Menor Preço por Item nos termos do relatório final 
elaborado pelo sistema de  pregão presencial, e ser levado ao Sr. Gestor do Poder 
Executivo para a devida homologação.  
§ Único - O não comparecimento do licitante vencedor para assinatura do contrato 
no prazo de 5 (cinco) dias, faculta ao Município convocar os demais licitantes, 
segundo a ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado, caso, não decida a Administração Municipal, pela 
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revogação deste Edital, com base em parecer da do pregoeiro e equipe de apoio, 
sujeitando-se a empresa faltosa à sanções legais cabíveis 
 
18 -  DAS DEMAIS CONDIÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
18.2 - A homologação do resultado da licitação, não gera ao licitante direito 
automático à contratação dos objetos licitado. 
18.3  - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data 
fixada para realização do certame. 
18.4 - É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar no ato da sessão pública; 
18.5 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa, mediante 
ato escrito e fundamentado; 
18.6 - Os licitantes não terão à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contrato de boa fé de ser ressarcido 
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato; 
18.7 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será ré-designada para 
o dia, hora e local que será noticiado para o primeiro dia útil subsequente, em 
horário e local aqui estabelecido, desde que não haja comunicação da CPL ou 
pregoeiro e Equipe de Apoio em contrário; 
18.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-
á o dia do inicio e incluir-se-á do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente normal da Prefeitura Municipal de Itajá; 
18.9 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo pregoeiro, 
Equipe de Apoio e os licitantes presentes.  
18.10 - Deverá os licitantes participantes permanecer no recinto da sessão até o 
término da mesma para a assinatura da ata. 
18.11 - A participação nesta Licitação implica a aceitação integral e irretratável dos 
termos deste Edital, instruções e normas gerais ou especiais aplicáveis. 
18.12 - O licitante poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório 
do Pregão, conforme art. 12 do Decreto 3.555/2000. 
18.12.1-A petição deverá ser encaminhada por escrito, devendo ser entregue 
pessoalmente na Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura, das 
7:00h às 13h. 
18.13 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência com a suspensão da sessão, destinada a 
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esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
pública. 
18.14. Poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito à 
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o 
Diretor de Administração e Finanças da PREFEITURA tiver conhecimento de 
qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento 
desta licitação, que desabone a sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 
administrativa. 
18.15. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro e ou 
Assessoria Jurídica do Município. 
18.16. A decisão a respeito da Petição impetrada pelo Impugnante será comunicada 
via e-mail, publicado no site da Prefeitura http://www.itaja.go.gov.br e afixada no 
Placar da Prefeitura Municipal de Itajá e ficará disponível aos interessados na Sala 
da Comissão Permanente de Licitações até a data de abertura dos envelopes. 

  
19  - INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 19.1 - Os interessados na presente licitação poderão retirar cópia do Edital e 
Planilhas Eletrônica na sede da Prefeitura- Itajá - Go, nos dias úteis, das 07h às 13h 
ou Site  http://www.itaja.go.gov.br e outras informações telefones: (64) 3648-7500 
19.2 -   Fazem parte integrante do Edital os seguintes anexos: 
Anexo I - Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho (envelope 
02); 
Anexo II - Carta para Credenciamento  (quando procurador) (fora dos envelopes) 
Anexo III – Declaração de cumprimento requisitos de habilitação (fora envelopes); 
Anexo IV - Declaração Inexistência de Fato Superveniente (envelope 02); 
Anexo V –Proposta com especificação dos itens (envelope 01)  
Anexo VI – Termo de Referencia (não apresentar) 
Anexo VII – Declaração de  Enquadramento como Microempresa 
 
20 - DO FORO 
Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente 
de Itajá – Estado de Goiás, com exclusão de qualquer outro. 

 
Itajá Estado de Goiás, aos 12 dias do mês de março de 2018 

 
                                                                   

Marcelo Faria Santos 
Pregoeiro 
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ANEXO I 
MODELO 

 
DECLARAÇÃO REGULARIDADE MINISTERIO TRABALHO 

 
 
 
(Nome da empresa) 

________________________________________________., CNPJ 

nº___________________, sediada (endereço completo) 

__________________________________________, declara, sob as penas da Lei, 

que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para 

a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, 

para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 

(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. 

(conforme Lei nº 9.854/99). 

Cidade - UF, ______ de ____________________ de 2018 

 
 

_________________________________________ 
(nome e número da identidade do declarante) 

 
 
 
 
 
 
 
Envelope 02 
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ANEXO II 
 

MODELO 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
À 
Prefeitura Municipal de Itajá - Goiás 
 
Ref: PREGÃO Nº. .............. 
 
Assunto: Credenciamento 
 
Prezados Senhores, 
 
  Na qualidade de responsável legal por nossa empresa, credenciamos o 

Sr. _______________________________________________________, portador 

da carteira de identidade nº. _________________________, para nos representar 

na licitação em referência, com poderes para formular ofertas e lances de preço e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. 

 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal. 

 
 
 
 

Obs. fora dos envelopes 01 e 02 
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ANEXO III 
MODELO 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO REQUISITOS HABILITAÇÃO 
 
 

_______________________________CNPJ nº 

_______________, sediada (endereço 

completo)__________________________________________, declara, dando 

ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme dispõe a 

artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de maio de 2001. 

______________, ______ de ____________________ de 2018 

 

 
 
 
                                 ________________________________________________ 
                                            (nome e número da identidade do declarante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. Fora dos envelopes 01 e 02 
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ANEXO IV 
MODELO 

DECLARAÇÃO  DE FATOS SUPERVENIENTE  
 
 
 
 

(NOME DA EMPRESA) ______________________________ 

CNPJ nº _________, sediada (endereço completo) __________, declara, sob as 

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

Local e Data 

 
 
 
 
(a):_____________________________________ 
Nome e Número da Identidade do declarante 
 
 
 
 
 
 
Envelope 02 
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ANEXO V 

 

Proposta com especificação dos itens 

           À 
Prefeitura Municipal de Itajá – GO. 
Comissão de Licitação 

 
Proponente:  

CNPJ: 

Endereço: 

Cidade:: 

Referente: PREGÃO PRESENCIAL Nº. ........./2018 

Item Quant Unid 
Descrição/Característica 

Física/Especificação 
Marca 

Vlr. 
Unitário 

Vlr. 
Total 

01 01 un 01 (Um) veículo(Usado) SUV 
(Caminhonete), com no Maximo 
180.000km rodados, 4x4, ano e 
modelo não inferior a 2010, 04 
portas laterais, potência Mínima 
de 160CV, bancos em couro, 07 
lugares, ar condicionado, airbag 
duplo, freios dianteiro e traseiro 
a disco, Combustível à Diesel e 
demais equipamentos exigidos 
pelo CONTRAN, cor 
preferencialmente preta, para 
atendimento Gabinete do 
Prefeito.  

   

                                                                                          Total: R$                                                                                                                                                         

Valor por extenso 
Validade da proposta: 60 dias 
Entrega dos Bens:......... 
Prazo para pagamento....... 
 
 
                                                 
                                             Local e data 
 
                                            Assinatura e nome do responsável 
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ANEXO VI 

 
                                              TERMO DE REFÊNCIA 
 
 
1-. OBJETO E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO 
 Aquisição de 01 (Um) veículo(Usado) SUV (Caminhonete), com no Maximo 
180.000km rodados, 4x4, ano e modelo não inferior a 2010, 04 portas laterais, 
potência Mínima de 160CV, bancos em couro, 07 lugares, ar condicionado, airbag 
duplo, freios dianteiro e traseiro a disco, Combustível à Diesel e demais 
equipamentos exigidos pelo CONTRAN, cor preferencialmente preta, para 
atendimento Gabinete do Prefeito. 
 
2– DA DESTINAÇÃO DO VEICULO/DOTAÇÃO  
O veículo a ser adquirido será destinado ao Gabinete do Prefeito, com despesas 
prevista no orçamento de 2018 na rubrica orçamentária: 
2.1.1 – 01 Gabinete do Prefeito, Procuradoria e Controladoria. 
04.122.1425.4.000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 
449052(0000) Equipamentos e Material Permanente 
 
 
3 -  JUSTIFICATIVA 
3.1 –Tendo em vista a grande  necessidade da aquisição de um veiculo com maior 
capacidade de passageiros, melhor conforto, maior segurança, em viagens do Sr 
Prefeito Municipal.suprir  

 

 4- DAS CONDIÇÕES E RECEBIMENTO DO VEÍCULO 
4.1. O veículo deverá atender as normas padrão da ABNT, INMETRO e as normas 
estabelecidas conforme o Código Nacional de Trânsito – CNT, e as especificações 
mínimas requisitadas. 
4.2. O objeto da presente licitação será recebido no ato da entrega, após a 
Avaliação da Comissão de Avaliação e Vistoria designada pelo Decreto 972/2018, 
para fins de verificação da conformidade das especificações do produto com aquelas 
estabelecidas no Edital e na proposta comercial e/ou Recibo.  
4.3.  O licitante vencedora deverá apresentar o veículo objeto da proposta, no pátio 
da Prefeitura de Itajá-GO., em horário de expediente, para fins de realização da 
vistoria, a ser realizado por Comissão de Avaliação e Vistoria especialmente 
designada para esse fim, que emitirá laudo atestando o estado de funcionamento e 
conservação do veículo.  
4.4. A vistoria do bem implica sua verificação física, de modo a lhe constatar 
integridade, funcionalidade, operacionalidade e qualidade, incluindo a verificação, 
parte elétrica e mecânica, podendo ser realizados ensaios, testes e demais provas 
acerca do bem fornecido, de forma a verificar sua perfeita utilização, assim como as 
perfeitas condições de conservação e atendimento integral das especificações 
exigidos no presente edital. 
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4.5. O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização do veículo no ato da entrega, 
reservando-se à Prefeitura Municipal de Itajá-GO., o direito de não proceder ao 
recebimento, caso não encontre o mesmo em condições satisfatórias.  
4.6.  As despesas de transporte, seguro e demais encargos, bem como despesa 
oriunda de multas de trânsito ou de regulamentação documental anterior à data da 
entrega do bem, previstos em Lei, para execução do objeto deste Contrato, são de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 
 
5 – DO VALOR ESTIMADO E PAGAMENTO 
5.1- O valor total estimado previsto para aquisição do objeto será de no Maximo R$ 
95.666,00 (Noventa e Cinco Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais) de acordo 
com cotações. 
5.2- O pagamento será efetuado nos termos do Edital 008/2018, contados a partir do 
recebimento do objeto e da documentação (Nota Fiscal/Recibo) atestada pela 
Comissão de Avaliação e Vistoria e departamento de compras da Prefeitura. 
 
6 – DA GARANTIA  
6.1-O prazo de garantia dos veículo ofertados será de no mínimo de 90 (noventa) 
dias, quanto ao motor, câmbio e diferencial, contados a partir da data do seu 
recebimento, devendo a CONTRATADA arcar com todas as despesas durante o 
período de garantia, sem ônus para o Município. 
 
7-  EM TERMOS DE ECONOMICIDADE  

A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à Aquisição da 
Caminhoneta  Usado para o Gabinete do Prefeito, poderá ser conseguida pelo 
recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediamente regular e 
adequado processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, cujo fator  
preponderante será atingir o MENOR PREÇO POR ITEM. Assim mediante tal critério 
e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia, não obstante 
seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado 
em relação ao objeto ofertado pelas empresas, cuja escolha recairá naquela que 
oferecer o menor preço, que esteja em bom estado de conservação e perfeita 
condições para uso. 
 
                           Itajá, Estado de Goiás, aos 12 dias do mês de março de 2018. 

 

                                                                      

 

 

Marcelo Faria Santos 

Pregoeiro 
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ANEXO VII (FORA DOS ENVELOPES) 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 (SOMENTE PARA ME/EPP) 

 

(NOME DA EMPRESA) _____________________, CNPJ 

Nº_______________________, com sede na __________________________, 

(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, para fins de participação 

no PREGÃO Presencial SRP nº 006/2018, DECLARA expressamente, sob as 

penalidade cabíveis, que: 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do 

art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal 

habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 

123/2006. 

____________________________, ____________de_________ 

_________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Nome ou carimbo do declarante:_____________________________ 

Cargo ou carimbo do declarante:_____________________________ 

Nº da cédula de identidade:__________________________________ 

Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________ 

 

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes referidos nos “itens 5 e 
6” por ocasião do credenciamento e estar devidamente assinada pelo contador. 

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas 
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto 
Lei Complementar nº 123/2006 anexando também a Certidão da Junta Comercial comprobatório de 
seu enquadramento como ME ou EPP, conforme artigo 8º da DNRC nº 103 de 30/04/2009, com data 
de emissão não superior a 60 dias consecutivos e/ou Comprovação de Inscrição como Optante pelo 
Simples Nacional. 
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DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 

Declaro para os devidos fins de comprovação que este 

edital nº 008/2018, Pregão Presencial 006/2018 e seus anexos foram revisados 

por esta assessoria jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 

Federal 8666/93. 

 
Itajá-GO, aos 12 dias do mês de março de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcos Cesar Alves Borges dos Santos 
OAB/GO.45.825 

Assessor Jurídico 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, que o Edital 008/2018 

referente ao Processo Licitatório Pregão Presencial n.º 006/2018 com abertura para 

o dia 23 de março 2018 às 14:00 horas, abaixo descriminado, foi publicado no placar 

da Prefeitura. 

Objeto: Aquisição 01 (Um) veículo (Usado) SUV (Caminhonete), com no Maximo 

180.000km rodados, 4x4, ano e modelo não inferior a 2010, 04 portas laterais, 

potência Mínima de 160CV, bancos em couro, 07 lugares, ar condicionado, airbag 

duplo, freios dianteiro e traseiro a disco, Combustível à Diesel e demais 

equipamentos exigidos pelo CONTRAN, cor preferencialmente preta, para 

atendimento Gabinete do Prefeito. 

                                                     Por ser verdade firmo a presente. 

 
 
 
 
 
                             Itajá, Estado de Goiás, aos12 dias do mês de março de 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marcelo Faria Santos 
Presidente da CPL 

 

 

 
 


