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PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018 - REPETIÇÃO
EDITAL Nº 10/2018 - REPETIÇÃO
O Município de Baliza, Estado de Goiás, por seu Pregoeiro, leva ao
conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e da
Lei nº 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores, fará realizar licitação na
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, nas condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
01 - DA ABERTURA: DIA, HORA E LOCAL
1.1 – O pregão presencial será realizado em sessão pública no Local, Dia e Horário
a seguir especificado:
LOCAL: Comissão Permanente de Licitações, estabelecida no Município com sede
na Avenida Goiás, nº 200, Centro, CEP: 76.250-000, Município de Baliza, Estado de
Goiás.
DATA: 24/04/2018
Horário: às 09:00 horas.
1.2 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a
realização desta licitação na data acima mencionada, esta será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova
comunicação.
02 - DO OBJETO
2.1 - A presente licitação tem como objeto é a aquisição de 01 (um) veículo
automotor camionete utilitária, cabine/dupla, com tração 4x4, combustível óleo diesel,
com potência acima de 170 cavalos, com direção hidráulica, câmbio automático, ano e
modelo de fabricação no mínimo 2018/2018, cor prata, conforme especificado no
Termo de Referência (ANEXO I) e Minuta do Contrato (ANEXO VI), que são parte
integrante desse Edital.
03 - DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
3.1 - Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital, desde que encaminhada com
antecedência de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
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3.1.2 – As impugnações deverão ser escritas, dirigidas ao Pregoeiro, fundamentadas
e assinada pelo interessado e protocoladas no protocolo geral do Município, não sendo
admitidas impugnações por fax ou e-mail.
3.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição interposta, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, contadas da data do recebimento da petição.
3.3 - Quando acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a
realização deste Pregão Presencial, salvo se a alteração não trouxer mudanças que
prejudique a apresentação das propostas, nos termos da Lei 8.666/93.
3.4 - A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar
deste processo licitatório até a decisão a ela pertinente se torne definitiva, caso a decisão
sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos
envelopes Proposta e Documentação.
04 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 - Somente poderão participar do presente Pregão Presencial pessoas físicas e
jurídicas interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
requerida neste edital. E ainda, que contiverem no seu ramo de atividade, quando for o caso,
inseridas no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, o objeto
constante do presente Edital, especificado no Termo de Referência em anexo (ANEXO I).
4.2 - A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei n.º 9.854, de 27 de
outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.
4.3. A participação das microempresas e das empresas de pequeno porte obedecerá
às normas dispostas nos arts. 42, 43, 44, §2º e 45, § 3º da Lei Complementar 123/06.
4.3.1- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
4.3.2 - Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
4.3.3 - A declaração do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerá no
momento imediatamente posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de
regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
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4.3.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para assinatura do contrato ou revogar a licitação.
4.3.5 - Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresa de pequeno porte.
4.3.6 - Na modalidade de pregão, entende-se por empate aquelas situações em que as
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
4.3.7 - Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/06, ocorrendo o
empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II – não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I desta condição, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do § e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/06, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
4.3.8 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45
Lei Complementar 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.
4.3.9 - As regras de preferência à micro-empresa e empresa de pequeno porte só será
aplicada quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.
4.3.10 - No caso de Pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
05 - NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA
LICITAÇÃO
5.1 - Empresas em estado de recuperação judicial ou falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
5.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal
bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a
Administração Pública;
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5.3 - Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da
licitação, bem assim a empresa ou instituição da qual tal servidor seja sócio, dirigente,
representante ou responsável técnico;
5.4 - Que esteja reunida em consórcio ou coligação;
5.5 - Que não atenda as exigências deste Edital;
5.6 - Cujos sócios, diretores ou representante pertençam, simultaneamente, a mais de
uma firma licitante.
06 – DA REPRESENTAÇÃO, CREDENCIAMENTO e DECLARAÇÃO DE QUE
CUMPREM CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
6.1- No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes constantes
no preâmbulo deste edital (tópico 01), a licitante deverá se fazer representar por um
procurador credenciado, e entregar os envelopes, devidamente lacrados, um contendo a
Proposta e outro a Documentação de Habilitação da licitante, assim como, separado dos
dois envelopes, o credenciamento do representante e a declaração de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do inciso VII do art. 4º da Lei Federal
10.520/02.
6.1.2 - O Credenciamento far-se-á por meio de:
6.1.2.1 - Credenciamento por instrumento público de procuração ou instrumento
particular, acompanhado de cópia da cédula de identidade do credenciado e cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor da empresa representada, devendo o
instrumento público ou particular vir expresso, plenos poderes para formular ofertas e lances
verbais, negociar preços, manifestar intenção de recorrer, impugnar propostas e habilitações,
se manifestar nas que tiver contra, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome do proponente, que deverá comprovar o seu poder de outorga das procurações aqui
mencionadas. A firma do instrumento de procuração será avaliada pelo cotejo com as
assinaturas constantes nos demais documentos como contrato social e documento pessoal do
subscritor.
6.1.2.2 - Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá
apresentar cópia da cédula de identidade acompanhada da cópia do respectivo ato
constitutivo (Estatuto ou Contrato Social em vigor ou equivalente), no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
6.1.2.3 - Cada credenciado (a) poderá representar apenas uma licitante;
6.1.2.4 - O representante legal das licitantes que não se credenciar perante o
Pregoeiro, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços,
Avenida Goiás, nº. 200, Centro, Baliza – Goiás, CEP 76.250-000
Fone/fax: (64) 3660-1096

5

ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE BALIZA
Adm. 2017 – 2020
CNPJ: 01.067.131/0001-59

Pregão Presencial 10/2018 – Repetição

de declarar a intenção de interpor recurso, de impugnar propostas e habilitação, enfim, de
representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes contendo Proposta ou
Documentação relativos a este Pregão Presencial, ficando a licitante excluída da etapa de
lances verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.
6.1.3- Declaração de que cumpre as condições de habilitação:
6.1.3.1 – O licitante deverá apresentar Declaração formal da própria empresa licitante
exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº 10.520 de 17/07/02, assinada por seu diretor,
sócio ou representante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura,
declarando que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, conforme
modelo constante do ANEXO III.
6.1.3.2 – O licitante que não apresentar a Declaração de que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação, conforme condição do item anterior será declarada inabilitada
e terá obstada sua participação no certame.
6.2 – O credenciamento (6.1.2) e a declaração de atendimento das condições de
habilitação (6.1.3), deverão ser entregues separadamente dos envelopes de Propostas e
Documentos de Habilitação.
6.3 - Somente os licitantes que atenderem as condições estabelecidas neste tópico
(6), terão poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços,
manifestarem após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de
recorrer contra decisões do (a) Pregoeiro (a), assinar a ata onde estará registrado o valor final
decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome da
proponente. O licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha
renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do (a) pregoeiro (a).
6.4- Declarada a abertura da sessão pelo (a) pregoeiro (a), não mais serão admitidos
novos proponentes, ou retardatários, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
6.5- A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de
Preços e Documentos de Habilitação será pública e dirigida pelo (a) pregoeiro (a) na data,
horário e local e nos termos determinados neste Edital.
6.6- Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos
documentos serão lidos, conferidos e rubricados pelo (a) pregoeiro(a) e pelos participantes
que o desejarem.
07 – DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
7.1- A Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas
no local, dia e hora determinados neste edital, em envelopes separados, devidamente
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lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais em caracteres
destacados, dizeres assim denominados:
MUNICÍPIO DE BALIZA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
PROPOSTA – ENVELOPE Nº 01
Licitante:.............................................
Endereço:
Fone:
Email:
MUNICÍPIO DE BALIZA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE Nº 02
Licitante: ................................................
Endereço:
Fone:
Email:
08 – DAS PROPOSTAS
8.1 - A Proposta de Preço deverá ser apresentada no local, dia e hora designados
neste Edital, no Envelope nº 01, em papel timbrado da empresa ou por meio do anexo I deste
edital – Planilha de Formação de Preços, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
técnicas de usos correntes, referenciando a cotação de acordo com as especificações
constantes do Termo de Referência, observando-se o seguinte:
8.1.1 - em original, digitalizada ou datilografada, ou escrita a tinta indelével, redigida
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e
assinada, como também rubricadas todas as suas folhas;
8.1.2 - fazer menção ao número deste Pregão Presencial e conter a razão social da
licitante, o CNPJ/CPF, número(s) de telefone (s) e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo
endereço com CEP, e, de preferência, com a indicação do banco, a agência e respectivos
códigos e o número da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior
pagamento;
8.1.3 - indicar o prazo de validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
8.2 - apresentar quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes
pela licitante.
8.3 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe modificação
dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais,
alterações essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro.
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8.4- Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos e
o preço total por item da proposta, se faltar;
8.5- Falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria
licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de
abertura dos envelopes contendo Proposta e Documentação com poderes para esse fim.
8.6 - Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos os impostos, taxas
e as despesas decorrentes da prestação dos serviços e, ainda, deduzido quaisquer outros
descontos que venham a ser concedidos.
8.7 - Será considerada vencedora, após a fase competitiva, a proposta de menor
preço.
8.8 - A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para
efeito de julgamento serão da exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo
o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
8.9 - Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional (reais – R$). Os
preços unitários e totais deverão ser apresentados em algarismos arábicos e o preço total da
proposta em algarismo arábico e por extenso. Se houver divergência insanável entre os
preços o licitante será desclassificado no respectivo item.
09 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1 - Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/93,
as propostas que:
9.1.1 - Apresentarem preço simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
este Pregão Presencial não tenha estabelecido limites mínimos.
9.1.2 - Não atenderem às exigências contidas neste Edital.
9.1.3 – Alterarem as especificações deste edital quanto ao número do item,
quantidade, quantidades, unidades e discriminação do objeto.
9.1.4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão
Presencial.
9.1.5 - O Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento
da obediência às condições aqui estabelecidas e a decisão quanto às dúvidas ou omissões
deste Edital.
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9.1.6 – O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de
Pessoal do Município de Baliza ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele,
para orientar sua decisão.
10 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1 - Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada,
preliminarmente, a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos
estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase
de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos.
10.2 - Feito isso, o Pregoeiro classificará a licitante autora da proposta de menor
preço por item, e todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até
10% (dez) por cento, em relação ao menor preço por item, dispostos em ordem crescente,
para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.
10.3 - Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, a partir
do critério definido na condição anterior, o Pregoeiro fará a classificação dos três menores
preços, incluídos todos os que empatarem em 3º lugar, dispostos em ordem crescente, para
que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.
10.4 - Classificadas as propostas, por item, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o
Pregoeiro convidará individualmente os representantes legais das licitantes classificadas,
de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a começar pela licitante detentora da
proposta de maior preço, e as demais pela ordem decrescente de preços ofertados.
10.5 - Não poderá ser apresentado lance para empatar com o menor lance existente.
10.6 - A desclassificação da proposta da licitante impede sua participação na fase de
lances verbais;
10.7 - Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
10.8 - A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo
Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para
efeito de ordenação das propostas.
10.9 - Analisadas as propostas apresentadas e concluídas a etapa de lances verbais,
a classificação final far-se-á pela ordem crescente dos preços.
10.10 - Será considerada como mais vantajosa para o Município de Baliza a oferta
de menor preço por item, proposto e aceito.
10.11 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da
proposta de menor preço por item, com vistas a obter melhor preço:
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10.11.1 - após os demais licitantes desistirem de apresentar lances;
10.11.2 - se não houver lances verbais e o menor preço por item estiver em
desacordo com o estimado pela Administração do Município de Baliza para a contratação
do fornecimento dos materiais;
10.11.3 - se não forem aceitas as propostas classificadas em primeiro lugar, ou seja,
as de menor preço por item, mesmo após encerrada a etapa competitiva, ordenadas as
ofertas e examinadas quanto ao objetivo e valor ofertado;
10.11.4 - se não for aceita a proposta escrita de menor preço por item;
10.11.5 - se a licitante detentora do menor preço por item desatender às
exigências habilitatórias;
10.11.6 - na ocorrência das situações previstas nos subitens anteriores, será
examinada a oferta seguinte e sua aceitabilidade, procedida a habilitação da licitante que
tiver formulado a proposta, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda às condições deste Edital;
10.11.7 - na hipótese do subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente
com a licitante para que seja obtido o melhor preço.
10.12 - Aceita a proposta de menor preço por item, será aberto o envelope
contendo a Documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para
confirmação das suas condições habilitatórias, assegurando-se às licitantes já cadastradas o
direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão.
10.13 Verificado que a proposta de menor preço por item atende às exigências
fixadas neste Edital também quanto à habilitação, será a respectiva licitante declarada
vencedora.
12 - DO DESEMPATE
12.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será
efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes que participarem do sorteio
serão convocadas, vedado qualquer outro processo.
12.2 - Será assegurada às microempresas, mediante manifestação da interessada
por Declaração assinada pelo proprietário/sócio ou representante, a preferência em caso
de empate, na forma prevista no Capítulo V da Lei Complementar 123/2006 e especificado
neste Edital (item 4.3.5 e seguintes).
13 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
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13.1 - A licitante interessada em participar deste Pregão Presencial deverá
apresentar para habilitação, sob pena de desclassificação, os documentos adiante
relacionados, que deverão ser entregues de forma ordenada, de preferência na ordem de
apresentação adiante especificada, de forma a permitir maior rapidez na conferência e exame
correspondente.
13.2 – Documentos necessários à Habilitação Jurídica:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
d) 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;
e) declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal;
13.3 – Documentos necessários a comprovação da Regularidade Fiscal e
Trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Pública Federal, expedida pela
Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ou Certidão Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Pública Estadual onde é sediada a
licitante;
d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Pública Municipal onde é sediada
a licitante;
e) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Pública do Município de Baliza,
Estado de Goiás;
f) Prova de regularidade com o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
g) Prova de regularidade com a Previdência Social – INSS;
Avenida Goiás, nº. 200, Centro, Baliza – Goiás, CEP 76.250-000
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h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
13.4 - A documentação relativa à qualificação econômica – financeira:
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
13.5 – disposições gerais sobre habilitação:
13.5.1 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para
habilitação devem estar:
a) em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ/CPF e com
o endereço respectivo;
b) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz; ou
c) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;
d) datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do
Envelope nº 1, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente
expedidor;
e) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja
validade é indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade/responsabilidade
técnica.
13.5.2 - Os documentos exigidos neste Pregão Presencial poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório
competente ou pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, ou publicação em órgão
da imprensa oficial.
a)
Os documentos previstos neste Edital poderão ser autenticados a partir
do original, preferencialmente, até às 17:00 horas do último dia útil que anteceder o dia
marcado para abertura dos envelopes Proposta e Documentação; Se apresentados na sessão
a autenticidade será declarada em ata.
b)
Serão aceitos somente cópias legíveis;
c)
Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e
d)
O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
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13.5.3 - A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope Documentação, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou
com irregularidades, será inabilitada, sem prejuízo de ser-lhe aplicada, no que couber, a
penalidade prevista neste Edital e demais cominações legais.
14 - DO JULGAMENTO E DA DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS
14.1 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de
habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão
desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas.
14.2 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá, obedecida
a ordem de classificação das propostas, fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a
apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatório.
14.3 - Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e
não aceitos.
15 - DOS RECURSOS
15.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para 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;
15.2 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;
15.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao
vencedor;
15.4 – As razões e contra-razões do recurso deverão ser escrito, dirigido ao Prefeito
por intermédio do Pregoeiro, protocolados no protocolo geral da Prefeitura, não sendo os
mesmos aceitos por fax ou e-mail.
15.5 - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto
da licitação ao licitante vencedor;
16 - DA ADJUDICAÇÃO
16.1 – A prestação dos serviços objeto deste Pregão Presencial será adjudicada, por
item, ao respectivo vencedor, depois de atendidas as condições deste Edital.
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16.2 - Após a adjudicação do objeto da licitação, não será levada em conta qualquer
reclamação ou solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da
proposta vencedora.
17 - DO CONTRATO E DO FORNECIMENTO DO BEM
17.1 - A empresa vencedora, após a homologação, será notificada, para assinar o
contrato de fornecimento do bem licitado em que for vencedora, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data de sua notificação, sendo que o instrumento de contrato
e todas as suas condições fazem parte do presente Edital, independentemente de transcrição.
17.2 - O não comparecimento da licitante vencedora para assinar o contrato, no prazo
aqui estabelecido, facultará ao Município de Baliza convocar, sucessivamente, as demais
licitantes, segundo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços.
17.3 - Assinado o contrato, a licitante fornecerá os bens constantes dos itens em que
for vencedora, na medida e quantitativos em que forem sendo solicitados pelo Contratante,
com entrega imediata, mediante apresentação de requisição do Município ao
estabelecimento comercial do contratado.
17.4 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração do Município de Baliza.
17.5 - É facultado o Pregoeiro, quando a convocada não fornecer os bens que lhe
forem adjudicados, no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes,
obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor
ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente
com a licitante para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão Presencial,
independentemente da comunicação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
17.6 - A recusa injustificada da licitante vencedora em fornecer os bens que lhe
forem adjudicados, dentro do prazo estabelecido pela Administração do Município de
Baliza, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às
penalidades legalmente estabelecidas.
18 – DO REALINHAMENTO DE PREÇOS
18.1 – Os preços pactuados são fixos e irreajustáveis, admitido o realinhamento com
o fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante demonstração da
ocorrência de evento ou fato que produza desequilíbrio importante na relação entre os
encargos e a remuneração correspondente.
18.2 – O realinhamento dos preços em decorrência do desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato será necessariamente formalizado por termo aditivo.
Avenida Goiás, nº. 200, Centro, Baliza – Goiás, CEP 76.250-000
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18.3 – O desequilíbrio econômico-financeiro do contrato deverá ser demonstrado
pelo interessado que deverá juntar, com seu requerimento de realinhamento, os seguintes
documentos:
a) Notas Fiscais anteriores e posteriores, do mesmo distribuidor dos produtos para a
empresa contratada, demonstrando a alteração de custo;
b) Informação e demonstrativo das quantidades restantes a fornecer, vez que o
realinhamento se aplica apenas nos saldos dos produtos a fornecer;
c) Cálculo demonstrativo do realinhamento efetuado evidenciando os custos dos
insumos que participam da composição do preço do bem.
18.3.1 – Deverão ser juntadas, no mínimo, duas notas fiscais anteriores para
evidenciar a evolução dos preços com os quais foram compostos os preços ofertados na
licitação.
18.3.2 – Será admitida a apresentação de notas fiscais posteriores de novo
fornecedor, desde que, seja apresentado orçamento do fornecedor anterior, evidenciando que
os preços deste estão mais elevados que os preços do novo fornecedor.
18.4 – O realinhamento será realizado tanto em caso de aumento quanto no caso de
redução dos preços, aplicando-se a mesma metodologia para um e outro.
18.5 – O licitante contratado deverá estender ao contratante os benefícios de
eventuais promoções caso o preço dela resultante mostre-se inferior ao contratado, enquanto
durar a promoção.
19 - DO PAGAMENTO
19.1 - O Município de Baliza pagará aos licitantes, pelos bens que fornecer, o valor
respectivo, que serão pagos em até 20 (vinte) dias após a apresentação da respectiva Nota
Fiscal Eletrônica, devidamente liquidada.
19.2 - O Município de Baliza poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos
deste Pregão Presencial.
19.3 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito à
alteração de preços ou compensação financeira por atraso de pagamento.
20 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20.1 – A despesa com o fornecimento dos bens de que trata o objeto deste Pregão
Presencial correrá a conta dos seguintes elementos orçamentários:
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Setor
Secretaria Municipal de Administração

Classificação da Despesa
22.01.04.122.1101.2.007.449052 – Ficha 22 – Material Permanente

21 - DAS PENALIDADES
21.1 - A licitante vencedora está sujeita à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento)
sobre o valor total do objeto que lhe for adjudicado, por dia e por descumprimento de
obrigações fixadas no Edital. A multa tem de ser recolhida pela licitante vencedora no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação.
21.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão Presencial, a
Administração do Município de Baliza poderá, garantida a prévia defesa, além da pena
prevista no item anterior, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
21.2.1 - Advertência;
21.2.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial;
21.2.3 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração do Município de Baliza, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
21.3 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito do contraditório e da ampla defesa, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
21.3.1 - Ensejar o retardamento na prestação do objeto deste Pregão Presencial;
21.3.2 - Não mantiver a proposta, injustificadamente;
21.3.3 - Comportar-se de modo inidôneo;
21.3.4 - Fizer declaração falsa;
21.3.5 - Cometer fraude fiscal;
21.3.6 - Falhar ou fraudar na prestação do serviço que lhe for adjudicado;
21.4 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pela Administração do Município de Baliza, a licitante vencedora
poderá ser isentada das penalidades mencionadas neste tópico.
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21.5 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
22 - DA RESCISÃO
22.1 - A inexecução total ou parcial do fornecimento dos bens que for adjudicado ao
licitante, acarreta a rescisão do contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº
8.666/93.
22.2 A rescisão do contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Município de
Baliza, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada,
notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 10 (dez) dias; ou
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração do Município de Baliza, ou
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1 - A Critério da Administração do Município de Baliza, este Pregão Presencial
poderá;
a) ser anulado se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; ou
b) ser revogado, a juízo da Administração do Município de Baliza, em face de
interesse público declinado pela Administração;
c) ter sua data de abertura dos envelopes Proposta e Documentação transferida, por
conveniência exclusiva da Administração do Município de Baliza.
23.2 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão Presencial:
a) a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº
8.666/93;
23.3 – Em caso de dúvida, o interessado deverá contatar o Pregoeiro na sala do
Departamento de Licitação do Município de Baliza, situado no Prédio da Prefeitura. Fone
(064) 3678-1305, em horário de expediente, das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00
horas. O horário de expediente estará sujeito a alterações segundo os interesses da
Administração.
24 - DOS ANEXOS
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24.1 - São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Credenciamento;
ANEXO III - Declaração de atendimento dos Requisitos de habilitação;
ANEXO IV - Planilha de Formação de Preços (Proposta);
ANEXO V - Modelo de declaração que não emprega menor, exigido no item 4.2.
ANEXO VI – Minuta de Contrato.
25 - DA LEGISLAÇÃO
25.1 - A presente licitação pública reger-se-á pelas condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos e pelas disposições das seguintes Leis:
25.1.1 - Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 – Instituto do Pregão;
25.1.2 - Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores – Lei de Licitações;
25.1.3 - Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor;
25.1.4 - Lei nº 123/2006, de 14.12.2006 – Lei Complementar da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte;
26 – DAS DEFINIÇÕES
26.1 - Para efeito deste Edital devem ser consideradas algumas definições
importantes, tais quais:
26.1.1 - Pregão Presencial – modalidade de licitação presencial em que a disputa
pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de
propostas de preços escritas e lances verbais;
26.1.2 - Bens e Serviços Comuns – aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações
praticadas no mercado;
26.1.3 - Município de Baliza – órgão licitador;
26.1.4 - Licitante – pessoa jurídica que adquiriu o presente Edital e seus elementos
constitutivos/Anexos e participa do certame;
26.2 - Licitante vencedora (ou fornecedor(a)) – pessoa habilitada nesse
procedimento licitatório e detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o
objeto deste Pregão Presencial.
27 - DO FORO
27.1 - As questões decorrentes da execução deste Pregão Presencial, que não possam
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Juízo da Comarca de
Aragarças, Estado de Goiás.
Baliza-GO, 10 de abril de 2018.
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Giselly Silva de Moraes
Pregoeira

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1 - DO OBJETO
1.1 - O presente Termo de Referência versa sobre a aquisição de 01 (um) veículo
automotor camionete utilitária, cabine/dupla, com tração 4x4, combustível óleo diesel,
com potência acima de 170 cavalos, com direção hidráulica, câmbio automático, ano e
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modelo de fabricação no mínimo 2018/2018, cor prata, e também descrevendo as
especificação desses veículos a serem adquirido pelo Município de Baliza, Estado de Goiás
e estabelecer as condições gerais para seu fornecimento, conforme adiante especificado.
2 – JUSTIFICATIVA
2.1 - A atuação da Secretaria Municipal de Administração e Gabinete da Prefeitura
Municipal de Baliza, Estado de Goiás, na prestação de serviços públicos necessita de veículo
apto em razão da falta desse na frota municipal, para uso com finalidade necessária e também
para deslocamentos na zona rural (assentamentos e demais localidades), zona urbana,
cidades circunvizinhas e demais localidades atuando em favor de toda a municipalidade na
busca de interesses públicos municipais, razão pela qual está aquisição é de grande valia e
necessidade para a população em geral e interesses da gestão atual.
3 - GARANTIA
A garantia do veículo deverá ser de no mínimo 1 (um) ano, contado a partir da data de atesto
do seu recebimento, sempre prevalecendo a garantia de fábrica sendo essa a maior garantia
do bem.
4 - ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS
DESCRIÇÃO
Aquisição de 01 (um) veículo automotor camionete utilitária, cabine/dupla, com tração
4x4, combustível óleo diesel, com potência acima de 170 cavalos, com direção hidráulica,
câmbio automático, 0 km, ano e modelo de fabricação no mínimo 2018/2018, cor prata,
conforme os requisitos a frente:
1 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
- Fabricação nacional (Modelo Hilux SRV);
- 04 portas, no mínimo;
- 5 lugares no mínimo (1 motorista e 4 passageiros);
- Cabine dupla;
2 - POTÊNCIA
- Potência do motor;
- 177 cv (3.400 RPM), no mínimo e utilizando o combustível Diesel;
3 - MOTOR
- Acoplado na parte dianteira do veículo;
- 2.8 L, 16 válvulas (Turbo) no mínimo;
4 - ALIMENTAÇÃO
- Injeção eletrônica
- Combustível: Diesel;
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5 - CÂMBIO E TRANSMISSÃO
- Automática de 6 velocidades sequencial, sendo uma à ré
6 - FREIOS
- Hidráulico com comando a pedal e ABS
7 - TRAÇÃO, DIREÇÃO
- 4x4 Reduzida com Acionamento Eletrônico,
- Controle Eletrônico de Estabilidade;
- Controle Eletrônico de Tração e Bloqueio do Diferencial;
- Direção Hidráulica;
8 - CAPACIDADE DE CARGA
- 1.000 Kg no mínimo;
9 - DIMENSÕES EXTERNAS
- Capacidade de Caçamba, no mínimo 600 litros
10 - PINTURA
- Cor Metálica (prata);
11 – AIRBAG
- Airbags Frontais (dois) e de joelho (motorista);
12 - ACABAMENTO EXTERNO
- Cor Prata, Roda de liga leve aro 17", protetor de caçamba, grade dianteira cromada,
retrovisores externos cromados, maçanetas externas na cor do veículo, estribos laterais na cor
preta, para-barros dianteiro e traseiro, para-choque dianteiro na cor do veículo, para-choque
traseiro cromado, vidros verdes, para-brisa degradê, faróis de neblina dianteiros
13 - ACABAMENTO INTERNO
- Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos e descansa-braços,
revestimento dos bancos em couro e material sintético, pacote couro (volante, manopla de
câmbio), maçanetas internas cromadas, porta-objetos nas portas e sob o banco traseiro,
compartimento refrigerado no painel.
14 - PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
- Ar-condicionado auto/digital com saída de ar central para os bancos traseiros, direção
hidráulica, banco do motorista com ajuste elétrico de distância, inclinação e altura, freios ABS
com EBD e BAS, airbags frontais (dois) e de joelho (motorista), computador de bordo com tela
de 4,2" de TFT, modo de condução Eco e Power, controle de velocidade de cruzeiro, sistema
multimídia Play de 7” com GPS9, TV Digital10, DVD, rádio, MP3, câmera de ré, conexão USB
e Bluetooth®, follow me home, controle eletrônico de estabilidade (VSC) e tração (A-TRC),
assistente de reboque (TSC) e de subida (HAC), acendimento automático dos faróis.
- Todos os demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Transito Brasileiro
- O veículo deverá contar com todos os dispositivos de segurança exigidos pela - CONTRAN
Avenida Goiás, nº. 200, Centro, Baliza – Goiás, CEP 76.250-000
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- Garantia de 1 ano, no mínimo, sem limite de quilometragem para qualquer defeito de
fabricação exceto para itens de desgastes naturais.

5 – GENERALIDADES
5.1 - O CNPJ do Município de Baliza, Estado de Goiás é 01.067.131/0001-59;
5.2 - O fornecimento do bem aqui descritos será realizado nas condições estabelecidas nesse
instrumento, no ato convocatório da licitação a que está vinculado, assim como nas normas
das Lei 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 dependendo da modalidade a ser eleita, com suas
alterações posteriores, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado.
6 – VALOR MÉDIO DA AQUISIÇÃO

Valor total incluso todas as características e itens descritos acima.............. R$ 165.000,00
(CENTO E SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
7 – HIPOTESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 - Não serão admitidas propostas com valor total superior a R$ 165.000,00 (CENTO E
SESSENTA E CINCO MIL REAIS), para a compra do referido bem aqui mencionado,
vez que o valor é o teto fixado com base em orçamentos realizados, razão pela qual a
apresentação com valor superior por item, ensejará a desclassificação da proposta para o
item com tal valor superior.
O valor de R$ 167.750,00 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais) foi
encontrado mediante a reunião de orçamentos colhidos e juntados aos autos do processo, no
entanto a municipalidade disponibilizará para cumprimento do objeto, em razão da
compatibilidade orçamentaria atual o importe de R$ 165.000,00 (CENTO E SESSENTA
E CINCO MIL REAIS).
8 – GENERALIDADES
8.1 - O CNPJ do Município de Baliza, Estado de Goiás é 01.067.131/0001-59.
8.2 - A Prestação dos serviços aqui descritos será realizado nas condições estabelecidas nesse
instrumento, no ato convocatório da licitação a que está vinculado, assim como nas normas
da Lei 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 dependendo da modalidade a ser eleita, com suas
Avenida Goiás, nº. 200, Centro, Baliza – Goiás, CEP 76.250-000
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alterações posteriores, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado.
9 – PRAZOS
9.1 - O fornecimento do bem deverá ser realizado no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
da data de recebimento da solicitação de fornecimento, devendo o fornecedor entregar o item
ali descrito de acordo com as especificações e demais condições estipuladas neste termo de
referência e em sua proposta comercial.
10 – PAGAMENTO
a) Os pagamentos pelo fornecimento do bem objeto deste Termo de Referência, será
realizado no prazo de até 20 (vinte) dias contados da liquidação do fornecimento, mediante
entrega do bem solicitado acompanhados da respectiva nota fiscal, devidamente atestada. O
fornecedor deverá apresentar a Nota Fiscal com o bem discriminado acompanhada da
requisição de fornecimento. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a
regularidade fiscal da empresa. Em havendo necessidade de apresentação de novas certidões,
essa apresentação será previamente solicitada pela administração. A Administração poderá,
a seu critério, verificar a regularidade do fornecedor na rede mundial - internet.
b) O pagamento será efetuado mediante depósito em conta bancária da fornecedora, por ela
indicada.
c) O bem fornecido deverá corresponder rigorosamente ao descrito na ordem de
fornecimento, sendo que, na hipótese de entrega de produto diverso, o mesmo será recusado
pela Administração ficando suspenso qualquer pagamento até que seja regularizado o
fornecimento.
11 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
a) Entregar o bem na condição estipulada neste Termo de Referência, no prazo máximo
estipulado, contados do recebimento da Solicitação de Fornecimento;
b) Fornecer o produto ou efetuar a troca quando estiverem fora das especificações ou
impróprios para o uso, sem ônus para o Município, arcando com todas as despesas inerentes
ao transporte, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da efetiva notificação;
c) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados no
local de entrega especificado;
d) Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência regularidade perante as
Fazendas públicas Federal, Estadual e Municipal, bem como junto a Previdência Social,
FGTS e Justiça do Trabalho;
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e) Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;
f) Possibilitar ao Município de Baliza, em qualquer etapa, o acompanhamento completo da
execução do objeto, fornecendo todas as informações necessárias e/ou resposta a qualquer
solicitação do Município;
g) Responder pelos danos causados diretamente ao Município de Baliza ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, reparando às suas custas, quando da execução do objeto
deste Termo de Referência, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização
ou acompanhamento do Município;
h) Comunicar, por escrito, eventual atraso, anormalidade de caráter urgente prestando os
esclarecimentos julgados necessários, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas
pelo Município de Baliza;
i) O Município de Baliza não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da fornecedora para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou
quaisquer outros;
j) Arcar com os custos da entrega, e se for o caso, com a instalação dos materiais;
l) Atender prontamente quaisquer exigências do representante e do Município de Baliza
inerentes ao objeto deste Termo de Referência;
m) Indicar preposto para recebimento das notificações, informando o endereço eletrônico (email), fax e telefone;
n) Todas as despesas relativas ao fornecimento e entrega do bem, mão-de-obra, fretes,
transportes, impostos, taxas e etc., correrão por conta da empresa fornecedora.
12 - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BALIZA
a) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do bem, como atestar na Nota Fiscal/Fatura, a
efetiva entrega do bem e sua conformidade com a ordem de fornecimento;
b) Efetuar os pagamentos por meio de ordem bancária, até o 20º (vigésimo) dia após a data
do recebimento dos materiais, observando-se, antes do pagamento, a atestação da Nota
Fiscal, e demais exigências da legislação vigente;
c) Devolver, com a devida justificativa, qualquer item que compõe o bem e entregue fora
das especificações;
d) Propiciar à fornecedora todas as facilidades de acesso aos locais onde serão entregues os
produtos;
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13 – DO CONTRATO
13.1 -O Contrato será firmado com o proponente que for declarado vencedor sendo aquele
que ofertar o menor preço, após a ato declaratório emitido pelo Prefeito Municipal.
13.2 – O proponente vencedor será convocado pelo Município de Baliza para assinar o
contrato, não comparecendo para assinatura poderá ter seu direito à contratação decaído. A
recusa injustificada do proponente em assinar o contrato, dentro do prazo aqui estabelecido,
caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à penalidades
previstas e na lei de regência.
13.3 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, o Município convocará os
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do mesmo, em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos
preços.
13.4 - O contrato advindo da escolha do menor preço será publicado no placard da prefeitura,
na forma da Lei, para que produza seus efeitos legais.
13.5 - O contrato a ser assinado terá como base a minuta de contrato que fará parte do
presente instrumento.
13.6 – O contrato a ser firmado conterá previsão de alteração do objeto na forma da Lei
8.666/93.
13.7 – O Contrato estabelecerá outras condições, como forma de pagamento, prazo de
vigência, responsabilidade das partes, multas para mora e inadimplemento, dotações a conta
da qual correrão as despesas de seu objeto, entre outras.
14- LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
14.1 - A entrega do bem objeto do presente instrumento será feito na Secretaria Municipal
de Administração, Localizada na Avenida Goiás, n° 200, Centro, CEP 76.250-000,
Município de Baliza, Estado de Goiás.
15 - RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
15.1 – Sebastião Francisco da Silva Junior, Secretário Municipal de Administração do
Município de Baliza, Estado de Goiás.
16 - RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO PRODUTO
16.1 - O responsável pela fiscalização e recebimento do veículo será o Secretário Municipal
de Saúde ou outra pessoa designada pelo Prefeito Municipal, por ato próprio.
17 - RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Avenida Goiás, nº. 200, Centro, Baliza – Goiás, CEP 76.250-000
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17.1 - O responsável pela fiscalização do contrato será o Secretário Municipal de
Administração, Sr. Sebastião Francisco da Silva Junior, ou outra pessoa formalmente
designada pela Sra. Prefeita Municipal.
Baliza-GO, 10 de abril de 2018.

Giselly Silva de Moraes
Pregoeira

ANEXO II
CREDENCIAMENTO
(Documento entregue fora do envelope, junto com os documentos de Credenciamento, acompanhado de
contrato social da empresa ou a última alteração contratual desde que consolidada e documentos pessoais dos
sócios ou do representante legal da empresa quando esse a representar. A entrega dos documentos relativos
os credenciamento os tornam facultativos para sua apresentação em fases posteriores do Pregão Presencial)
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Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr(a). ______________________
____________________________________________ portador(a) da Cédula de Identidade
com RG nº._______________________ e CPF nº ______________________ para
participar de procedimento licitatório, consistente no Pregão Presencial n° 10/2018, que
está sendo realizado pelo Município de Baliza, Estado de Goiás, podendo o credenciado
apresentar propostas, fazer impugnações, defesas nas que tiver contra, apresentar recursos e
contra-razões, renunciar a prazo recursal e praticar, enfim, todos os atos inerentes ao referido
procedimento no que diz respeito aos interesses da credenciante, que de tudo dará por bom,
fiel e verdadeiro.

__________________________, ____ de ______________ de ________.

_____________________________________________________________
Nome Completo e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo da Empresa:

ANEXO III
(Documento entregue fora do envelope, junto com os documentos de Credenciamento, acompanhado de
contrato social da empresa ou a última alteração contratual desde que consolidada e documentos pessoais dos
sócios ou do representante legal da empresa quando esse a representar. A entrega dos documentos relativos
os credenciamento os tornam facultativos para sua apresentação em fases posteriores do Pregão Presencial)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
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Declaramos, nos termos do inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº
10.520 de 17/07/02, que cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação
estabelecidos no Edital do Pregão Presencial nº 10/2018, realizado pelo Município de
Baliza, Estado de Goiás, assim como, de que temos ciência das penas para o caso de não
atendimento dos mesmos.
Baliza-GO, _____ de _____________ de _____.

__________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal da licitante)

ANEXO IV
(Documento correspondente ao Invólucro nº 1 – Documentação De Proposta, deve vir acompanhada
juntamente com a Declaração de Sujeição do Edital e com a Proposta gravada em mídia digital,
conforme alíneas deste Anexo IV)

MODELO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS – PROPOSTA
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Licitante Proponente..:
CNPJ/CPF..................:
Endereço.....................:
Telefone/E-mail..........:
Senhora Pregoeira do Município de Baliza, Goiás.
O licitante que esta subscreve, acima identificado, vem apresentar sua
proposta para o bem licitado no Pregão Presencial n° 10/2018, conforme adiante
especificado:
DESCRIÇÃO
Aquisição de 01 (um) veículo automotor camionete utilitária, cabine/dupla, com tração
4x4, combustível óleo diesel, com potência acima de 170 cavalos, com direção hidráulica,
câmbio automático, 0 km, ano e modelo de fabricação no mínimo 2018/2018, cor prata,
conforme os requisitos a frente:
1 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
- Fabricação nacional (Modelo Hilux SRV);
- 04 portas, no mínimo;
- 5 lugares no mínimo (1 motorista e 4 passageiros);
- Cabine dupla;
2 - POTÊNCIA
- Potência do motor;
- 177 cv (3.400 RPM), no mínimo e utilizando o combustível Diesel;
3 - MOTOR
- Acoplado na parte dianteira do veículo;
- 2.8 L, 16 válvulas (Turbo) no mínimo;
4 - ALIMENTAÇÃO
- Injeção eletrônica
- Combustível: Diesel;
5 - CÂMBIO E TRANSMISSÃO
- Automática de 6 velocidades sequencial, sendo uma à ré
6 - FREIOS
- Hidráulico com comando a pedal e ABS
7 - TRAÇÃO, DIREÇÃO
- 4x4 Reduzida com Acionamento Eletrônico,
- Controle Eletrônico de Estabilidade;
Avenida Goiás, nº. 200, Centro, Baliza – Goiás, CEP 76.250-000
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- Controle Eletrônico de Tração e Bloqueio do Diferencial;
- Direção Hidráulica;
8 - CAPACIDADE DE CARGA
- 1.000 Kg no mínimo;
9 - DIMENSÕES EXTERNAS
- Capacidade de Caçamba, no mínimo 600 litros
10 - PINTURA
- Cor Metálica (prata);
11 – AIRBAG
- Airbags Frontais (dois) e de joelho (motorista);
12 - ACABAMENTO EXTERNO
- Cor Prata, Roda de liga leve aro 17", protetor de caçamba, grade dianteira cromada,
retrovisores externos cromados, maçanetas externas na cor do veículo, estribos laterais na cor
preta, para-barros dianteiro e traseiro, para-choque dianteiro na cor do veículo, para-choque
traseiro cromado, vidros verdes, para-brisa degradê, faróis de neblina dianteiros
13 - ACABAMENTO INTERNO
- Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos e descansa-braços,
revestimento dos bancos em couro e material sintético, pacote couro (volante, manopla de
câmbio), maçanetas internas cromadas, porta-objetos nas portas e sob o banco traseiro,
compartimento refrigerado no painel.
14 - PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
- Ar-condicionado auto/digital com saída de ar central para os bancos traseiros, direção
hidráulica, banco do motorista com ajuste elétrico de distância, inclinação e altura, freios ABS
com EBD e BAS, airbags frontais (dois) e de joelho (motorista), computador de bordo com tela
de 4,2" de TFT, modo de condução Eco e Power, controle de velocidade de cruzeiro, sistema
multimídia Play de 7” com GPS9, TV Digital10, DVD, rádio, MP3, câmera de ré, conexão USB
e Bluetooth®, follow me home, controle eletrônico de estabilidade (VSC) e tração (A-TRC),
assistente de reboque (TSC) e de subida (HAC), acendimento automático dos faróis.
- Todos os demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Transito Brasileiro
- O veículo deverá contar com todos os dispositivos de segurança exigidos pela - CONTRAN
- Garantia de 1 ano, no mínimo, sem limite de quilometragem para qualquer defeito de
fabricação exceto para itens de desgastes naturais.

MARCA DO BEM OU OUTRA INFORMAÇÃO QUE JULGAR NECESSÁRIA
(__________________________________________________________________________)
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Valor do Veículo, 0 Km. 2018/2018, com especificações acima...........R$_______________
(___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________)
Valor por extenso
Observações para Preenchimento da proposta:
a)
No campo “DISCRIMINAÇÃO” o licitante deverá identificar o
produto que ofertar pela marca e outros aspectos que entender necessário para a
individualização do bem.
b)
Os preços unitários e totais, por item, deverão ser apresentados com,
no máximo, duas casas decimais, sob pena de desclassificação do item.
c)
A validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 dias.
d)
Não será admitida proposta de preço superior ao estabelecido no termo
de referência, por item.
e)
Além da apresentação da proposta em meio físico (impresso em
papel), a mesma também deverá ser apresentada em mídia eletrônica (Pen Drives, CDs ou
DVDs), para cópia do arquivo, sendo a mídia devolvida imediatamente ao interessado tão
logo o mesmo seja copiada. Para tanto a Comissão Permanente de Licitações fornecerá o
formulário de proposta em mídia para preenchimento pelo interessado, ficando a cargo do
interessado a apresentação da mídia a comissão para a respectiva cópia.
f)
O item com seu respectivo valor constante dessa proposta devem vir
com seu conteúdo impresso, dentro de envelope lacrado como dispões esse edital, sendo
obrigatório a armazenagem e entrega junto com todos os envelopes, o conteúdo digitado em
mídia de armazenamento como por exemplo (Pen Drives, CDs ou DVDs) para que seja
possível a cópia destes arquivos para a planilha do sistema de realização do Pregão
Presencial, para maior celeridade no processo licitatório.
g)
O formato a ser digitada a proposta aqui mencionada, deve ser tão
somente no seguinte editor de texto (Microsoft Excel).
DELCARAÇÃO:
Declaro que me submeto a todas as condições estabelecidas neste Pregão
Presencial nº 10/2018, como entrega do bem no lugar indicado pelo Município de Baliza,
no prazo estipulado neste instrumento, condições de faturamento e garantia dos bens que nos
forem adjudicados.
Esta proposta tem validade de ________________________ dias contados a
partir da data de sua apresentação.
Baliza, _____ de _________________ de ________.
________________________________
Assinatura do Proponente
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Carimbo:

ANEXO V
(Documento correspondente ao Invólucro nº 2 – Documentação De Habilitação)
DECLARAÇÃO (Condição do item 4.2)
Declaramos, em atendimento ao item 4.2 do Edital de Pregão
Presencial nº 10/2018, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
Avenida Goiás, nº. 200, Centro, Baliza – Goiás, CEP 76.250-000
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anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Baliza, _____ de _____________ de ____.

________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _______/FMS
Objeto.........: VEÍCULO CAMIONETE UTILITÁRIA, CABINE/DUPLA, 4X4
Contratante..: MUNICÍPIO DE BALIZA, ESTADO DE GOIÁS
Contratado...: ......................................
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Pelo presente instrumento particular de contrato de Prestação de Serviços
que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE BALIZA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ nº 01.067.131/0001-59, com sede na Avenida Goiás, nº 200,
Centro, CEP: 76.250-000, Município de Baliza, Estado de Goiás, doravante denominado apenas
de CONTRATANTE, neste ato representado por sua prefeita, Fernanda Nolasco Vanderley
Oliveira, brasileira, casada, agente política, CPF nº 000.016.611-16, residente e domiciliada na
Avenida Goiás, s/n, CEP: 76.250-000, Centro, Município de Baliza, Estado de Goiás, e de outro
lado, .................................., ................, ......................, ..................., inscrito(a) no CNPJ (ou
CPF) nº ............................., com sede (ou residente e domiciliado) na ................., ...............,
............ Estado de ............., doravante denominado apenas de CONTRATADO(A), o
fazendo de acordo com as cláusulas e condições seguintes:
Dos Fundamentos
Cláusula Primeira - O presente contrato rege-se pelas condições
estabelecidas neste instrumento, está vinculado a licitação que lhe deu origem (Pregão
Presencial nº 10/2018) cujas condições fazem parte integrante deste, assim como, está
vinculado a proposta do contratado, e observará disposições da Lei nº. 8.666/93 de 21 de
junho de 1993, e suas alterações posteriores e preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
Do Objeto
Cláusula Segunda - Constitui objeto do presente a aquisição de 01 (um)
veículo automotor camionete utilitária, cabine/dupla, com tração 4x4, combustível
óleo diesel, com potência acima de 170 cavalos, com direção hidráulica, câmbio
automático, ano e modelo de fabricação no mínimo 2018/2018, cor prata, assim
especificados:
DESCRIÇÃO
Aquisição de 01 (um) veículo automotor camionete utilitária, cabine/dupla, com tração 4x4, combustível
óleo diesel, com potência acima de 170 cavalos, com direção hidráulica, câmbio automático, 0 km, ano e
modelo de fabricação no mínimo 2018/2018, cor prata, conforme os requisitos a frente:
1 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
- Fabricação nacional (Modelo Hilux SRV);
- 04 portas, no mínimo;
- 5 lugares no mínimo (1 motorista e 4 passageiros);
- Cabine dupla;
2 - POTÊNCIA
- Potência do motor;
- 177 cv (3.400 RPM), no mínimo e utilizando o combustível Diesel;
3 - MOTOR
- Acoplado na parte dianteira do veículo;
- 2.8 L, 16 válvulas (Turbo) no mínimo;
4 - ALIMENTAÇÃO
- Injeção eletrônica
- Combustível: Diesel;
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5 - CÂMBIO E TRANSMISSÃO
- Automática de 6 velocidades sequencial, sendo uma à ré
6 - FREIOS
- Hidráulico com comando a pedal e ABS
7 - TRAÇÃO, DIREÇÃO
- 4x4 Reduzida com Acionamento Eletrônico,
- Controle Eletrônico de Estabilidade;
- Controle Eletrônico de Tração e Bloqueio do Diferencial;
- Direção Hidráulica;
8 - CAPACIDADE DE CARGA
- 1.000 Kg no mínimo;
9 - DIMENSÕES EXTERNAS
- Capacidade de Caçamba, no mínimo 600 litros
10 - PINTURA
- Cor Metálica (prata);
11 – AIRBAG
- Airbags Frontais (dois) e de joelho (motorista);
12 - ACABAMENTO EXTERNO
- Cor Prata, Roda de liga leve aro 17", protetor de caçamba, grade dianteira cromada, retrovisores externos
cromados, maçanetas externas na cor do veículo, estribos laterais na cor preta, para-barros dianteiro e traseiro,
para-choque dianteiro na cor do veículo, para-choque traseiro cromado, vidros verdes, para-brisa degradê, faróis
de neblina dianteiros
13 - ACABAMENTO INTERNO
- Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos e descansa-braços, revestimento dos bancos
em couro e material sintético, pacote couro (volante, manopla de câmbio), maçanetas internas cromadas, portaobjetos nas portas e sob o banco traseiro, compartimento refrigerado no painel.
14 - PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
- Ar-condicionado auto/digital com saída de ar central para os bancos traseiros, direção hidráulica, banco do
motorista com ajuste elétrico de distância, inclinação e altura, freios ABS com EBD e BAS, airbags frontais (dois)
e de joelho (motorista), computador de bordo com tela de 4,2" de TFT, modo de condução Eco e Power, controle
de velocidade de cruzeiro, sistema multimídia Play de 7” com GPS9, TV Digital10, DVD, rádio, MP3, câmera de
ré, conexão USB e Bluetooth®, follow me home, controle eletrônico de estabilidade (VSC) e tração (A-TRC),
assistente de reboque (TSC) e de subida (HAC), acendimento automático dos faróis.
- Todos os demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Transito Brasileiro
- O veículo deverá contar com todos os dispositivos de segurança exigidos pela - CONTRAN
- Garantia de 1 ano, no mínimo, sem limite de quilometragem para qualquer defeito de fabricação exceto para
itens de desgastes naturais.

MARCA DO BEM OU OUTRA INFORMAÇÃO QUE JULGAR NECESSÁRIA
(_________________________________________________________________________________________)
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Valor do Veículo, 0 Km, 2018/2018, com especificações acima........................R$________________________
(_________________________________________________________________________________________)
Valor por extenso

Do Prazo De Entrega Do Bem
Cláusula Terceira – O Fornecedor obriga-se a entregar os bens descritos na
cláusula anterior, que lhe foi adjudicado, no quantitativo e na medida das necessidades do
CONTRATANTE, no prazo máximo de cinco (05) dias úteis, contados a partir da
solicitação, mediante requisição expedida pelo Departamento de Compras do Município. A
entrega será feita no lugar indicado pelo Município Contratante, nas hipóteses em que forem
surgindo demandas para tais aquisições.
Do Valor Do Contrato
Cláusula Quarta – O valor total do presente contrato é de R$ _______
(__________________________________________).
Da Forma De Pagamento
Cláusula Quinta – O Município de Baliza pagará aos licitantes, pelos bens a
serem fornecidos, no valor respectivo, em até 20 (vinte) dias da apresentação da Nota Fiscal.
§ 1º - O Município de Baliza poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste
Tomada de Preço.
§ 2º – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere
direito à alteração de preços ou compensação financeira por atraso de pagamento.
Do Prazo
Cláusula Sexta – O presente contrato vigorará pelo prazo de 60 (sessenta)
dias a contar da data de sua assinatura.
Da Alteração Do Contrato
Cláusula Sétima – O contrato poderá ser alterado:
I – unilateralmente, pelo Município de Baliza, quando for necessário à
modificação da amplitude contratual, decorrente de acréscimo ou supressão quantitativa de
seu objeto, observando-se, neste caso, o limite de 25% (vinte e cinco por cento);
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II – por acordo entre as partes.
Do Realinhamento Dos Preços
Cláusula Oitava - Os preços pactuados são fixos e irreajustáveis, admitido o
realinhamento com o fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante
demonstração da ocorrência de evento ou fato que produza desequilíbrio importante na
relação entre os encargos e a remuneração correspondente.
I – O realinhamento dos preços em decorrência do desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato será necessariamente formalizado por termo aditivo.
II – O desequilíbrio econômico-financeiro do contrato deverá ser
demonstrado pelo interessado que deverá juntar, com seu requerimento de realinhamento, os
seguintes documentos:
a) Notas Fiscais anteriores e posteriores, do mesmo distribuidor dos
produtos para a empresa contratada, demonstrando a alteração de custo;
b) Informação e demonstrativo das quantidades restantes a fornecer, vez que
o realinhamento se aplica apenas nos saldos dos produtos a fornecer;
c) Cálculo demonstrativo do realinhamento efetuado evidenciando os custos
dos insumos que participam da composição do preço do bem.
Cláusula Nona – Deverão ser juntadas, no mínimo, duas notas fiscais
anteriores para evidenciar a evolução dos preços com os quais foram compostos os preços
ofertados na licitação.
Cláusula Décima - Será admitida a apresentação de notas fiscais posteriores
de novo fornecedor, desde que, seja apresentado orçamento do fornecedor anterior,
evidenciando que os preços deste estão mais elevados que os preços do novo fornecedor.
Das Sanções
Cláusula Décima Primeira - Em caso de mora a licitante vencedora está
sujeita à multa 0,33% (zero vírgula três e três por cento) sobre o valor total dos bens que lhe
for adjudicado, por dia, até o limite de 10% (dez por cento). A multa tem de ser recolhida
pela licitante vencedora no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação.
Cláusula Décima Segunda - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste
Pregão Presencial, a Administração do Município de Baliza poderá, garantida a prévia
defesa, além da pena prevista no item anterior, aplicar à licitante vencedora as seguintes
sanções:
I - Advertência;
II - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total ou parcial do objeto do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias,
contado da comunicação oficial, com a consequente rescisão do contrato;
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração do Município de Baliza, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
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Cláusula Décima Terceira - Ficará impedida de licitar e de contratar com
a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito do
contraditório e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a licitante que:
I - Ensejar o retardamento no fornecimento do objeto deste Pregão.
II - Não mantiver a proposta, injustificadamente;
III - Comportar-se de modo inidôneo;
IV - Fizer declaração falsa;
V - Cometer fraude fiscal;
VI - Falhar ou fraudar no fornecimento do bem que lhe for adjudicado.
VII - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pela Administração do Município de Baliza, a licitante vencedora
poderá ser isentada das penalidades mencionadas neste tópico.
Cláusula Décima Quarta - As sanções de advertência e de impedimento de
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante vencedora
juntamente com as de multas, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
Da Fiscalização
Cláusula Décima Quinta - O fornecimento do objeto deste contrato será
fiscalizado pelo Secretário Municipal responsável pela Secretaria interessada ou por servidor
do Município, vinculado à Secretaria interessada na aquisição dos bens, a quem cabe
verificar a conformidade do fornecimento com as requisições realizadas, quanto aos
quantitativos, especificações, valores apresentados, prazo de validades e outros aspectos
pertinente ao fornecimento.
Da Rescisão
Cláusula Décima Sexta - Este contrato poderá ser rescindido, a qualquer
momento, por inadimplência de qualquer das partes contratantes, sujeitando-se a parte
infratora as sanções previstas neste contrato.
Da Dotação
Cláusula Décima Sétima - A presente despesa correrá por conta das
seguintes dotações e seus respectivos valores:
Setor
Secretaria Municipal de Administração

Classificação da Despesa
22.01.04.122.1101.2.007.449052 – Ficha 22 – Material Permanente

Do Foro
Cláusula Décima - Primeira – Fica eleito o foro da Comarca de Aragarças,
Goiás, para dirimir qualquer litígio acerca deste contrato, renunciando as partes a qualquer
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outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em 03 (três)
vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.
Baliza-GO, _____ de ___________ de _______.

___________________________________
Fernanda Nolasco Vanderley Oliveira
Prefeita de Baliza
Contratante
Testemunhas:
1ª__________________________________
CPF:

_______________________________
Contratado

2ª _________________________________
CPF:
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