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EDITAL DE LICITAÇÃO N. 07/2018 - CONVITE N. 02/2018 PARA FORNECIMENTO 

DE VEÍCULO AUTOMOTOR 

 

1. DA LICITAÇÃO 

 

A Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz/SC, inscrição no CNPJ n. 

80.674.252/0001-35, com sede na rua Frei Fidêncio Feldmann, 374, piso superior, Centro, Santo 

Amaro da Imperatriz, convida as empresas para participarem do processo licitatório, destinado a 

selecionar proposta, em conformidade com o disposto neste Edital e na Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, com a entrega dos envelopes de documentação e proposta de preços, 

podendo ser efetuada até às 14h00min do dia  26/11/2018, com a abertura das propostas a partir 

das 14h10min  do dia 26/11/2018, no endereço acima: 

1.1. Para efeitos de julgamento será do tipo “MENOR PREÇO”. 

 

 

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 2.1 Constitui objeto do presente Convite o fornecimento de veículo automotor zero 

quilometro, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital. 

2.2.  O valor máximo estimado é de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). 

          

3. DA HABILITAÇÃO 

Poderão participar da licitação todos os interessados que preencham os requisitos legais 

para o exercício da atividade objeto do presente certame. 

 Somente poderão participar da presente licitação as empresas convidadas ou cadastradas 

no Registro de Fornecedores, que apresentarem: 

            3.1. Certificado de Registro Cadastral expedido pela Câmara Municipal – somente para 

as empresas não convidadas.  

           3.1.1. Serão aceitos cadastros emitidos até o terceiro dia anterior ao recebimento dos 

envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”.  

            3.2. Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social (Lei n. 8.212, de 

24.07.91).  
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           3.3. Comprovante de Regularidade perante o FGTS (Lei n. 8.036, de 11.05.90). 

            3.4. As fotocópias da CND para com a Previdência Social e do CRS/FGTS, bem como 

das demais certidões poderão ser autenticadas durante a fase de abertura da Licitação (art. 32, da 

Lei n. 8.666/93). 

           3.5. Declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 anos (art. 27, V, da Lei n. 8.666/93 – com a redação dada pela Lei n. 9.854/99).  

          3.6. Comprovante de regularidade fiscal de débitos inadimplidos com a Justiça do 

Trabalho (Certidão Negativa de Débito Trabalhista) - CNDT (art. 27, IV da Lei n. 8.666/93). 

         3.7. A empresa que pretender utilizar dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, deverá apresentar, no 

envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos nos itens 

3.1 a 3.7.  

        3.8. A microempresa e a empresa de pequeno porte que atenderem ao item 3.8, que possuir 

restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos nos itens 3.1 a 3.7, deste 

edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a 

sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do 

certame. 

 

  3.9. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa e a empresa de 

pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

 

       3.10.  O prazo de que trata o item 3.9 não será prorrogado. 

 

       3.11. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.9, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 12 deste 

edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

       3.12. Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração, outorgando poderes ao 

representante para decidir a respeito dos atos constantes desta licitação. 

 

 

4. DA PROPOSTA 

 

ENVELOPE N. 01 – DOCUMENTAÇÃO 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC 
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CARTA CONVITE N.  02/2.018 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR 

RAZÃO SOCIAL 

 

_____________________________________________________________________________ 

ENVELOPE N. 02 – PROPOSTA 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC 

CARTA CONVITE N.  02/2.018 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR 

RAZÃO SOCIAL 

 

 4.1. As propostas deverão ser entregues em envelope opaco, fechado de forma a não 

permitir a violação, constando na parte frontal as indicações acima, com validade de 60 dias no 

mínimo. 

4.2. A proposta de preços deverá ser elaborada e entregue de acordo com a legislação em 

vigor, digitada em papel no qual conste a razão social da empresa, sem rasuras, borrões ou 

entrelinhas, datada e assinada, rubricada em todas as folhas contendo as seguintes informações: 

modalidade e o número desta licitação; nome do responsável pela proposta, telefone, fax e e-

mail, para contato, se houver; especificação do objeto cotado, conforme Anexo II deste Edital.  

 

5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1. Os envelopes serão recebidos até às 14h00min do dia 26/11/2018, pela Comissão de 

Licitação. 

5.2. A abertura dos envelopes será realizada na sala da Reuniões da CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, sito à rua Frei Fidêncio 

Feldmann, 374, piso superior, Centro, Santo Amaro da Imperatriz, às 14h10min do dia 

26/11/2018.  
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6. DA QUALIFICAÇÃO 

 6.1. Serão desqualificadas as proponentes que não apresentarem a documentação exigida 

no item 3 – Da Habilitação – bem como aquelas impedidas ou inidôneas.  

 

7. DA DESCLASSIFICAÇÃO 

 7.1. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, ou 

que contiverem preços excessivos aos praticados no mercado, ou manifestamente inexequíveis. 

 

8. DO JULGAMENTO 

 8.1. Compete à Comissão de Licitações, além da abertura dos envelopes, examinar, 

aceitar ou rejeitar documentos, proceder à classificação das propostas e emitir parecer, indicando 

a proposta vencedora. 

8.2. Após a classificação, o parecer da Comissão será submetido à homologação do 

Presidente da Câmara Municipal. 

8.3. Será vencedor do presente certame licitatório a empresa que, atendendo as exigências 

deste Edital, apresentar o menor preço.  

           8.4. A Comissão de Licitações poderá suspender a sessão sempre que julgar necessário 

analisar os documentos e propostas oferecidas pelos licitantes, objetivando confirmar as 

informações prestadas. 

 

9. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

          9.1. Quando verificada a absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas, a 

Comissão Julgadora adotará o sorteio como critério para desempate, nos termos do § 2º do art. 

45 e observado o disposto no § 2º do art. 3º, ambos da Lei nº 8.666/93. 

 

          9.2. Quando o empate se der com microempresa e empresa de pequeno porte, será 

aplicado, como critério de desempate preferencial, o previsto no art. 44, § 1º, da Lei 

Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 

         9.3. Ocorrendo o empate ficto, segundo previsto no art. 44, § 1º, da Lei Complementar nº 

123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

         9.3.1. A licitante beneficiada pela Lei Complementar nº 123/06, detentora da proposta de 

menor valor poderá apresentar, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, proposta, por escrito, inferior 
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à aquela considerada de menor preço, situação em que poderá ser adjudicado em seu favor o 

objeto licitado; 

 

         9.3.2. Se a licitante não apresentar nova proposta, por escrito, inferior à de menor preço, 

serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, na ordem 

classificatória, para exercício do mesmo direito; 

         

         9.3.3. Se houver duas ou mais licitantes com propostas equivalentes em valor, será 

realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para apresentação de nova 

proposta. 

 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 

 10.1. As compras relativas às passagens aéreas nacionais correrão à conta dos seguintes 

elementos orçamentários vigentes. 

  

11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será realizado até 5 (cinco) dias úteis, mediante a apresentação da 

nota fiscal recebida e da efetiva entrega do objeto. 

          11.2. A Câmara Municipal reserva-se o direito de suspender o pagamento se o produto for 

entregue em desacordo com as especificações constantes deste instrumento. 

           11.3. Não haverá reajuste dos preços contratados, bem como atualização financeira. 

           11.5. O prazo de entrega do veículo é de 15 (quinze) dias corridos. 

 

12. DAS PENALIDADES 

          12.1. O não cumprimento pelo licitante vencedor das condições estipuladas no Anexo I 

deste Edital implicará nas sanções previstas nos artigos 87 da Lei nº 8.666/93, e nas seguintes 

multas: 

           12.1.1. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, limitado este a 05 

(cinco) dias, após o qual será considerada inexecução contratual. 

           12.1.2. Multa de 8% (oito por cento) do valor do contrato, no caso de inexecução parcial 

do contrato, cumulado com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com a Administração por 01 (um) ano. 
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          12.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inexecução total do 

contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar 

com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

13. DOS RECURSOS  

 13.1. Os recursos referentes a atos e decisões decorrentes  deste processo licitatório 

obedecerão aos prazos previstos no § 6.º do art. 109, da Lei n. 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, e deverão ser entregues na Câmara Municipal - no horário compreendido entre às 

12h e 18h, no endereço constante neste Edital, e seguindo tramitação disposta na legislação 

específica. 

            13.2. Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal, 

subscrito por representante não habilitado legalmente, ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente.         

        

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

          14.1. Não serão consideradas válidas as propostas que deixarem de atender qualquer das 

disposições deste Edital. 

          14.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e 

propostas ou quaisquer outros documentos, exigidas no convite e não apresentada na sessão de 

recebimento dos envelopes. 

         14.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou quaisquer outros documentos. 

         14.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas e outros documentos, 

apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus 

representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora. 

          14.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão 

admitidos à licitação os participantes retardatários. 

          14.6. A Câmara Municipal se reserva o direito de revogar este procedimento licitatório por 

razões de interesse público ou anulá-lo por ilegalidade. 

          14.7. Os interessados poderão obter outras informações acerca desta licitação junto à 

Comissão de Licitação presencialmente ou no telefone 48-32454399. 

         14.8. Onde o Edital estiver omisso, prevalecerão os termos da Lei  n. 8.666/93, que rege as 

licitações e contratos. 

        14.9. Compõem o Edital, dele fazendo parte os seguintes anexos: 
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          Anexo I – Descrição do Objeto 

         Anexo II – Modelo de proposta de preços 

         Anexo III – Minuta de Contrato 

 

Santo Amaro da Imperatriz-SC, 14 de novembro de 2.018. 

 

Adailton Machado 

Presidente 
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ANEXO  I 

DESCRIÇÃO DO OBJETO1 

A CONTRATADA deverá entregar, após solicitação e emissão da autorização de fornecimento, 

veículo automotor, com as seguintes especificações: 

 

Veículo automotor, zero quilometro, no mínimo ano de fabricação 2.018: largura mínima 1.730 

mm; altura mínima de 1.580 mm; comprimento mínimo de 4.230 mm; distância entre eixos 

mínima de 2.520 mm; altura livre do solo mínima de 160 mm; volume mínimo do porta-malas 

com 430 litros capacidade para no mínimo 04 (quatro) passageiros mais o motorista; motor a 

gasolina, flex (gasolina/etanol) ou diesel;  carroceria fechada inteiriça em aço, original de 

fábrica;  4 portas laterais e uma porta na traseira; potência mínima de 140 CV a gasolina; câmbio 

manual ou automático; rodas aro 16” ou superior; freios ABS nas quatro rodas; cor sólida preta, 

branca, prata ou cinza, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica; air bags duplo-frontal; 

tanque de combustível com capacidade mínima de 50 litros; acionamento elétrico dos vidros das 

portas, originais de fábrica; trava elétrica das portas, original de fábrica; sistema de AM/FM com 

conexão MP3/USB e antena, cintos de segurança dianteiros e traseiros de 3 pontas; capacidade  

conjunto de itens obrigatórios como: estepe, macaco, triângulo e chave de roda; demais 

acessórios, itens e equipamentos de segurança exigidos por lei e/ou definidos pela ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas); garantia mínima de 3 (três) anos, a contar do 

recebimento definitivo. 

 

Motivos da especificação acima: 

As características acima atendem as necessidades da Câmara Municipal, pois o veículo será 

único. Assim, o veículo deve atender tanto as funções administrativas como dos Vereadores da 

Câmara Municipal, igualmente, o veículo deve ter uma capacidade mínima de bagagens e de 

passageiros para viagens e afazeres na região, a Câmara promove eventos que necessita 

transportar equipamentos de som e imagem, além de outros equipamentos que ocupam um 

espaço elevado no interior do veículo, assim o veículo deve possuir características para uso 

urbano e rodoviário, de passageiros e de transporte de cargas, além de atender as expectativas de 

viagens de longa e média duração. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Especificação inspirado no Pregão eletrônico n. 78/2015 - TCU 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

(A proposta deve ser assinada e rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da 

empresa ou por seu procurador. O modelo de proposta deste Anexo II tem por objetivo facilitar o 

trabalho das empresas interessadas, admitindo-se adaptações e acréscimos desde que não seja 

ocultada ou retirada qualquer informação contida no modelo.)  

 

A: Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz  

Referente ao: Processo Licitatório 07/2.018 – Convite 02/2.018 

 

Prezados senhores,  

1. Apresentamos, em uma via, nossa proposta para o fornecimento e entrega de veículo 

automotor novos (zero quilômetro) Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, 

conforme disposto no Edital Processo n. 06/2.018 – Convite 01/2.018.  

2. Esta empresa está ciente de que os preços abaixo incluem todas as despesas, frete, 

tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Convite. 

3. Especificação do veículo: 

4. Preço do veículo: 

5. O prazo de validade de nossa proposta é de (não inferior a 60) dias corridos, a contar da 

data da sua apresentação. 

6. O prazo de entrega é de (máximo de 15) dias corridos e o período de garantia é de 

(mínimo de 3 anos). 

7. Declaro serem verdadeiras todas as informações descritas nesta proposta, e que a menos 

de ocorrência de força maior serão mantidos os termos aqui presentes durante toda a 

vigência do contrato.  

Carimbo e Assinatura 

 

 

DADOS DA EMPRESA:  

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço, CEP, Telefone, E-mail: 

 

 

Dados Bancários: 

Banco:_________Agência:__________Conta-Corrente:___________ 

 

 

Responsável pela Assinatura do Contrato: 

Nome:_______________ 

Cargo/Função: ________________CPF: ______________RG:_________ 
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ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO: 

A Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz/SC, inscrição no CNPJ n. 

80.674.252/0001-35, com sede na rua Frei Fidêncio Feldmann, 374, piso superior, Centro, Santo 

Amaro da Imperatriz, e a empresa ____________, neste ato CONTRATADA firmam o presente 

contrato referente a Carta Convite n. 02/2018 – Processo de licitação n. 07/2.018, objeto -  

contratação de empresa para fornecimento de veículo automotor. 

 

OBJETO: um veículo automotor zero quilômetro... 

 

DO PREÇO: 

O valor do objeto é de R$ xxxxx (xxxxx reais). 

          

DA DOTAÇÃO: 

XXXXXXX 

 

DO PAGAMENTO E OUTRAS CONDIÇÕES: 

O pagamento será realizado até 5 (cinco) dias úteis, mediante a apresentação da nota 

fiscal recebida e da efetiva entrega do objeto. 

          A Câmara Municipal reserva-se o direito de suspender o pagamento se o produto for 

entregue em desacordo com as especificações constantes deste instrumento. 

           Não haverá reajuste dos preços contratados, bem como atualização financeira. 

           O prazo de entrega do veículo é de 15 (quinze) dias corridos. 

 A garantia do veículo deverá ser de no mínimo 36 meses, excetuando-se as situações de 

desgaste natural, respeitando-se o plano de revisões determinado pelo fabricante. 

 A fiscalização desse contrato será exercida pelo setor contábil. 

 A vigência desse contrato perdurará enquanto juridicamente possível haver a garantia do 

veículo. 

DAS PENALIDADES: 
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O não cumprimento pelo licitante vencedor das condições estipuladas no Anexo I deste 

Edital implicará nas sanções previstas nos artigos 87 da Lei nº 8.666/93, e nas seguintes multas: 

Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, limitado este a 05 (cinco) 

dias, após o qual será considerada inexecução contratual. 

Multa de 8% (oito por cento) do valor do contrato, no caso de inexecução parcial do 

contrato, cumulado com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar 

com a Administração por 01 (um) ano. 

Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inexecução total do 

contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar 

com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

A CONTRATADA deve obedecer a todos os parâmetros do edital e seus anexos, bem 

como todas as exigências lá citadas. 

Onde o contrato for omisso, prevalecerão os termos da Lei n. 8.666/93, que rege as 

licitações e contratos. 

O presente contrato foi assinado em duas vias de igual teor. 

O Fórum de discussão é a Comarca de Santo Amaro da Imperatriz. 

Santo Amaro da Imperatriz-SC,  de novembro de 2.018. 

 

 

Contratante       Contratada 

 

 


