
EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 

 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 001626/2022 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 
LICITAÇÃO – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
INTERVALO DE LANCE: R$ 10,00 (dez reais) 
 
 
    O MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO (ES), por determinação do Exmº 
Senhor Prefeito Municipal, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, instituídos pelo 
Decreto n.º 059/2022,  por solicitação do GABINETE DO PREFEITO, torna público para 
o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO NA 
FORMA ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em conformidade com a Lei 
Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 
10.609/2021, Lei Federal nº 14.063/2020, Lei Federal nº 8.078/1990(Código de Defesa do 
Consumidor), Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, 
bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus 
Anexos. 
 
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
às 09 horas do dia 13/09/2022 
 
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Às 
09:50 horas do dia 23/09/2022. 
 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 10h00min. do dia 23/09/2022. 
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h30min. do dia 23/09/2022. 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br  
 
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 
 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo servidor do Município de Divino de São 
Lourenço/ES, credenciado na função de Pregoeiro mediante a inserção de 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrônicas 
utilizado pela Administração, disponível no Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL 
(www.bll.org.br) 
 
1.3. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, 
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
1.4. Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o 
primeiro dia útil subsequente, no horário, salvo as disposições em contrário.  
 
2. DO OBJETO 
2.1. O objeto do presente certame consiste na AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO 
QUILÔMETRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, 
conforme condições, exigências, quantidade e especificação no Edital e seus anexos. 
 
2.2. A licitação terá um único lote, formado por um item, conforme tabela constante no 

http://www.bll.org.br/


Termo de Referência, devendo oferecer proposta para o mesmo. 
 
2.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por Lote, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITAÇÃO 
3.1. O recebimento do objeto da presente licitação se fará na forma estabelecida no 
Termo de Referência (ANEXO I) e Minuta de Contrato (ANEXO VII) deste Edital. 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. Conforme Termo de Referência (ANEXO I) do Edital. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 
5.1. Os licitantes deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema 
(Bolsa de Licitações do Brasil – www.bll.org.br) para obtenção de acesso ao sistema 
eletrônico de licitação. 
 
5.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 
5.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do 
provedor do sistema. 
 
5.4. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
 
5.6. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
5.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão. 
 
5.8. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser 
esclarecida diretamente com a Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, pelo telefone (41) 
3097-4600 (Curitiba-PR) ou pelo e-mail: contato@bll.org.br.  
 
6. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  
 
6.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que 
terá, em especial, as seguintes atribuições:  
 
6.1.1. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  
 
6.1.2. Conduzir a sessão pública do Pregão Eletrônico;  
 
6.1.3. Responder às questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame;  
 



6.1.4. Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao 
edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração desses documentos.  
 
6.1.5. Abrir as propostas de preços;  
 
6.1.6. Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no 
edital.  
 
6.1.7. Analisar a aceitabilidade das propostas;  
 
6.1.8. Desclassificar propostas indicando os motivos;  
 
6.1.9. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta, do lance 
de menor preço;  
 
6.1.10. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  
 
6.1.11. Julgar as condições de habilitação;  
 
6.1.12. Declarar o vencedor;  
 
6.1.13. Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos de habilitação e sua validade jurídica; 
 
 6.1.14. Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão;  
 
6.1.15. Indicar o vencedor do certame;  
 
6.1.16. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
 
 6.1.17. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  
 
6.1.18. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor 
a sua homologação;  
 
6.1.19. Elaborar a ata da sessão;  
 
6.1.20. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de 
outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão;  
 
6.1.21. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologação e autorização da 
contratação.  
 
6.2. Da equipe de apoio:  
 
6.2.1. Caberá à equipe de apoio auxiliar o Pregoeiro nas etapas do processo licitatório.  
 
6.3. Do licitante:  
 
6.3.1. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:  
 
6.3.1.1. Credenciar-se previamente no sistema eletrônico da Bolsa de Licitações do Brasil 
– www.bll.org.br para obtenção da chave de identificação (login) e de senha;  
 



6.3.1.2 Informar-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema eletrônico 
www.bll.org.br, como também receber instruções detalhadas para sua correta utilização;  
 
6.3.1.2. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de 
habilitação e o de proposta e quando necessário, os documentos complementares;  
 
6.3.1.3. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;  
 
6.3.1.4. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;  
 
6.3.1.5. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema eletrônico qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para 
imediato bloqueio de acesso;  
 
6.3.1.6. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão 
na forma eletrônica;  
 
6.3.1.7. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 
interesse próprio;  
 
6.3.1.8. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 
interesse próprio;  
 
6.3.1.9 Manter o endereço atualizado de correio eletrônico, bem como submeter-se às 
exigências da legislação pertinente, em especial a Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto 
Federal n° 10.024/2019, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, assim 
como aos termos de participação e condições de contratação constantes neste 
instrumento convocatório.  
 
7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
7.1. Poderão participar deste certame qualquer empresa, legalmente constituída, que 
satisfaça as condições estabelecidas neste Edital e cujo ramo de atividade seja 
pertinente e compatível com o objeto da presente licitação.  
 
7.2. Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá declarar, 
em campo próprio do Sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências previstas neste Edital. (ANEXO 
IV).  
 
7.2.1. A falsidade da declaração de que trata o subitem anterior sujeitará o licitante às 
sanções previstas neste Edital.  
 
7.3. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
fazer a declaração, conforme o item anterior, mesmo que tenha restrição na 
documentação comprobatória da regularidade fiscal e trabalhista.  
 
7.4. As microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006 e alterada pela Lei nº 147, 07/08/2014, devem efetuar o 
credenciamento com as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, 



“ME” ou “EPP”, junto à sua firma ou denominação, conforme o caso, para que possam 
fazer jus aos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei. 
 
 7.5. A empresa enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno 
porte que pretender utilizar-se das prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar nº 
123/2006 deverá assinalar em campo próprio do Sistema que atende aos requisitos do 
artigo 3º da Lei mencionada.  
 
 
7.6. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:  
 
a) Estejam constituídos sob a forma de consórcio, qualquer que seja a sua forma de 
constituição;  
 
b) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura de 
Divino de São Lourenço; conforme previsão do art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/02 e suas 
alterações posteriores;  
 
c) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;  
 
d) Tenham objeto social incompatível com o objeto licitado; 
 
 e) Empresas estrangeiras que não funcionem no país;  
 
f) Empresas cujos diretores, sócios, responsáveis ou empregados, haja algum dirigente 
ou servidor da Prefeitura de Divino de São Lourenço;  
 
g) Duas ou mais empresas com participação societária entre si;  
 
h) Empresa que não estiver atuando no ramo do objeto licitado; e,  
 
i) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 
nº 8.666/93;  
 
j) Tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a 16 (dezesseis) 
anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos.  
 
k) Esteja proibido(a) de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente;  
 
l) Que não atendam às condições deste edital e seus anexos.  
 
m) Que estejam sob falência.  
 
7.7. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 
licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.  
 
7.8. A participação neste certame implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de 
executar a contratação nos termos propostos.  
 
 
 



8. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 
8.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.  
 
8.2. A impugnação deverá ser feita, de forma motivada, em campo próprio do sistema da 
www.bll.org.br, ou por meio eletrônico, no seguinte endereço: 
licitacao@dslourenco.es.gov.br , podendo ser anexados documentos digitalizados em 
formado “PDF”, ou ainda, protocolizada no Setor de Protocolo da PMDSL, localizado na 
Sala de Protocolo - Primeiro Pavimento no Sede Administrativa Municipal – Praça 10 de 
Agosto, nº 10, Centro – Divino de São Lourenço - ES, de 8h00m. às 15h00min. Somente 
sendo aceitas impugnações assinadas, rubricadas e carimbadas pelo(s) impugnante(s).  
 
8.2.1 A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números do 
Pregão e do Processo Administrativo, assim como a formulação do pedido, com 
exposição dos fatos e seus fundamentos.  
 
8.2.2. A impugnação do edital deverá conter a indicação do interessado ou quem o 
represente, endereço completo, telefone e e-mail.  
 
8.2.3. A impugnação do edital deverá conter data e assinatura do interessado ou seu 
representante, assim como o documento que comprove a aptidão do signatário para a 
representação do licitante.  
 
8.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da 
data de recebimento da impugnação.  
 
8.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova 
data para realização do certame.  
 
8.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado 
no Edital.  
 
8.6. A Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais ao 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.  
 
8.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame.  
 
8.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pela Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.  
 
8.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração.  
 
8.9. Os esclarecimentos relativos ao objeto licitado devem ser encaminhados à 
Departamento de Licitação, através do endereço eletrônico 
licitacao@dslourenco.es.gov.br    ou pelo telefone: (28) 3551-1177, até 03 (três) dias 
úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.  
 
9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
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9.1. O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação 
não será inferior a oito dias úteis, contado da data de publicidade do aviso do edital.  
 
9.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente os documentos de habilitação exigidos neste Edital, proposta com a 
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e horário estabelecidos para abertura 
da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 
dessa documentação.  
 
9.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.  
 
9.4. Para participação no pregão eletrônico, o licitante declarará, em campo próprio do 
sistema, o cumprimento dos requisitos para habilitação e a conformidade de sua proposta 
com as exigências do edital.  
 
9.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação de regência.  
 
9.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.  
 
9.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos 
de negociação e julgamento da proposta. 
 
 9.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances.  
 
9.9. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo 
licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo 
de duas horas.  
 
10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 
10.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos:  
 
10.1.1. Valor unitário e total do lote;  
 
10.1.2. Marca/Modelo;  
 
10.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, evitando 
sinônimos técnicos, omissões ou acréscimo referentes à especificação do objeto;  
 
10.1.4 Conter o valor proposto expresso, com duas casas decimais, obrigatoriamente em 
real, incluindo data, a identificação e a assinatura do representante legal da empresa, 
assim como rubricas em todas as folhas;  
 
10.1.5. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, preferencialmente em papel timbrado 
do licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que venham a ensejar dúvidas;  
 
10.1.6. Conter a razão social, número do CNPJ, endereço completo, telefone(s) e e-mail.  
 



10.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  
 
10.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente no fornecimento dos bens.  
 
10.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  
 
10.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação.  
 
10.6. Caso a proposta comercial não seja assinada pelo administrador da empresa, 
deverá ser enviada comprovação de aptidão do signatário para a prática de todos os atos 
inerentes ao procedimento de licitação em nome da empresa licitante.  
 
10.7. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.  
 
10.8. A proposta do licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá 
durante a execução do contrato.  
 
10.9. Todos os documentos a serem inseridos no sistema Portal Bolsa de Licitações do 
Brasil – BLL, deverão observar as configurações técnicas de arquivo fixadas pelo sistema 
mencionado.  
 
11. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES  
 
11.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  
 
11.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 
Termo de Referência.  
 
11.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  
11.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
 
11.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  
 
11.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pela Pregoeiro, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances.  
 
11.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeiro 
e os licitantes.  
 
11.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro.  
 
11.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote.  
 



11.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.  
 
11.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 
e registrado pelo sistema.  
 
11.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações.  
 
11.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública.  
 
11.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  
 
11.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente.  
 
11.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir 
o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço.  
 
11.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar.  
 
11.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
11.15. Na hipótese de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances.  
 
11.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
 
11.17. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR LOTE, conforme 
definido neste Edital e seus anexos.  
 
11.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  
 
11.19. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances).  
 
11.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos:  
 
11.20.1. no País;  
 
11.20.2. por empresas brasileiras;  
 



11.20.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País;  
 
11.20.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação.  
 
11.21. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas ou os lances empatados.  
 
11.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital.  
 
11.22.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes.  
 
11.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta.  
 
12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  
 
12.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará, com auxílio da Equipe 
de Apoio, a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação àquele estimado para contratação neste Edital e em 
seus anexos. 
 
12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 
superior ao estimado pela Administração (Acórdão n° 1455/2018-TCU-Plenário) ou que 
apresentar preço manifestamente inexequível.  
 
12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços unitários ou global 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração.  
 
12.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentam a suspeita.  
 
12.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 
se reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedências, e a ocorrência será registrada em ata.  
 
12.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) 
horas, sob pena de não aceitação da proposta.  
 
12.5.1. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  
 
12.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 
que contenham as características do produto ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 



fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
por outro meio e prazo indicados pela Pregoeiro, sob pena de não aceitação da proposta.  
 
12.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  
 
12.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade.  
 
12.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.  
 
12.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.  
 
12.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes.  
 
12.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o 
 Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  
 
12.10. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeiro, destacam-se os 
que contenham as características do produto ofertado, tais como marca tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos 
ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e 
prazo indicados pela Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.  
 
 
13. DA HABILITAÇÃO  
 
13.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio dos documentos de habilitação 
especificados neste Edital.  
13.2. Será verificado eventual descumprimento das vedações elencadas no subitem 7.6 
do item, mediante consulta ao seguinte cadastro:  
 
13.2.1. Consulta Consolidada da Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).  
 
13.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) 
horas, sob pena de inabilitação.  
 
13.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital.  
 
13.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.  
 
13.6. Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se o licitante for à 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.  

https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/


 
13.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições.  
 
13.7. Para promover a habilitação no procedimento, a empresa licitante deverá 
apresentar os documentos abaixo relacionados:  
 
13.7.1. Habilitação jurídica:  
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades 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 de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte da 
junta comercial, conforme IN DREI n° 10/2013 ou certidão simplificada da junta comercial, 
objetivando as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/06.  
 
13.7.2. Regularidade fiscal e trabalhista  
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - (CNPJ 2022);  
 
b) Prova de regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União – Certidão 
Conjunta PGFN e RFB;  
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;  
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;  
 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal;  
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa.  
 
13.7.2.1. A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas pode ser obtida no endereço 
eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao;  
 
13.7.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme previsto na Lei Complementar nº 
123/06.  
 
13.7.2.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.  

http://www.tst.jus.br/certidao


 
13.7.2.4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa.  
 
13.7.2.5. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 
ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 
será concedido o mesmo prazo para regularização.  
 
13.7.3. Qualificação Econômico-Financeira  
 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data 
fixada para a sessão de abertura da licitação.  
 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2020 ou 
2021), na forma da Lei, já exigíveis, certificado por contabilista registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade competente, contendo termo de abertura, encerramento e 
registro no órgão competente, extraídos do livro diário, comprovando a boa situação 
financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a 
substituição por Balancetes e Balanços provisórios;  
 
c) a comprovação da boa situação financeira da empresa será considerada através da 
verificação dos índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e de Solvência 
Geral (SG), de acordo com as fórmulas e condições abaixo: 
 
LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a 
Longo Prazo) =>1  
 
LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) =>1  
 
SG = (Ativo Geral) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) =>1  
 
13.7.4. Qualificação Técnica  
 
a) Comprovação de aptidão do licitante para o fornecimento de materiais pertinentes ao 
objeto desta licitação, sem quaisquer restrições. A comprovação será feita por meio de 
apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente assinado sob identificação, em papel timbrado da 
empresa ou órgão adquirente, cujo material seja compatível com o objeto desta licitação.  
 
13.7.4.1. O Município de Divino de São Lourenço poderá promover diligência e exigir 
documentos para averiguar a veracidade das informações constantes na documentação 
apresentada, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação, o licitante que 
apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de 
Pregão, além de incorrer nas sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/1993.  
 
13.7.5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, que consistirão em:  
 



a) Declaração de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, (ANEXO V); 
  
]b) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo a Habilitação, (ANEXO 
VI).  
 
13.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma.  
 
13.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital.  
 
13.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor.  
 
14. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  
 
14.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação da Pregoeiro no sistema eletrônico e 
deverá:  
 
14.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.  
 
14.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento.  
 
14.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for 
o caso.  
 
14.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  
 
14.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei Federal nº 
8.666/93).  
 
14.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos.  
 
14.4.2. Os Valores deverão ser expressos com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.  
 
14.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento 
a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.  
 
14.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.  
 
14.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.  



 
15. DOS RECURSOS  
 
15.1. Declarado o vencedor será concedido o prazo de trinta minutos, para que qualquer 
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema.  
 
15.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente.  
 
15.2.1. Nesse momento a Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso.  
 
15.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito.  
 
15.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses.  
 
15.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
15.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital.  
 
16. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
16.1. A sessão pública poderá ser reaberta:  
 
16.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.  
 
16.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente 
ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 
123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 
da etapa de lances.  
 
16.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 
 
 16.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo 
com a fase do procedimento licitatório.  
 
16.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
sistema eletrônico, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados.  
 
17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 



17.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados.  
 
17.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  
 
18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
 
18.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.  
 
19. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  
 
19.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.  
 
19.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
 
19.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  
 
19.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.  
 
19.2.3. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 
anexos;  
 
19.2.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos 
artigos 79 e 80 da mesma Lei.  
 
19.3. É vedada a subcontratação e/ou terceirização do objeto licitatório  
 
19.4. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços.  
 
19.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo 
da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação 
dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.  
 
19.6. O contrato terá vigência a partir de sua assinatura até o dia 31/12/2022, excluindo o 
dia do início e incluindo-se o do vencimento podendo ser rescindido unilateralmente, por 
conveniência da Administração ou por infração as disposições legais e contratuais, na 
conformidade da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
 
 



20. DO REAJUSTAMENTE EM SENTIDO GERAL  
 
20.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.  
 
21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  
 
21.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 
no Termo de Referência (ANEXO I) e na Minuta do Contrato (ANEXO VII), do Edital.  
 
22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
 
22.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência (ANEXO I) e na Minuta do Contrato (ANEXO VII), do Edital.  
 
 
23. DO PAGAMENTO  
 
23.1. As regras do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência (ANEXO I) 
e na Minuta do Contrato (ANEXO VII), do Edital.  
 
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
24.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 10.520/02, o 
licitante/adjudicatário que:  
24.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;  
 
24.1.2. Apresentar documentação falsa;  
 
24.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  
 
24.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
 
24.1.5. Não mantiver a proposta;  
 
24.1.6. Cometer fraude fiscal;  
 
24.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.  
 
24.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances.  
 
24.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 
 
 I – advertência – nos casos de:  
 
a) desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  

 
b) cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
 
II – multas – nos seguintes casos e percentuais:  
 



a) por atraso injustificado na execução do contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento, até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total 
contratado;  
 
b) por atraso injustificado na execução do contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global 
contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão 
contratual;  
 
c) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o 
valor global da proposta;  
 
d) recusa do adjudicatário em receber o contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% 
(quinze por cento) sobre o valor global da proposta;  
 
e) por inexecução total ou parcial injustificada do contrato/Ordem de Serviço/Autorização 
de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela 
não executada, respectivamente.  
 
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração:  
a) por atraso injustificado na execução do contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 01 (um) ano;  
 
b) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeiro: até 02 (dois) anos;  
 
c) por recusa do adjudicatário em assinar/receber o contrato/Ordem de 
Serviço/Autorização de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da 
convocação: até 02 (dois) anos;  
 
d) por inexecução total ou parcial injustificada do contrato/Ordem de Serviço/Autorização 
de Fornecimento: até 02 (dois) anos; e) por deixar de entregar os documentos: até 02 
(dois) anos.  
 
IV - Impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações 
legais.  
 
24.4. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa 
de mora, na forma prevista no Edital ou no contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral 
do contrato pela Administração e aplicação das outras sanções previstas na Lei nº 
8.666/93.  
 
24.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  
 
24.6. Se for o caso, as multas previstas no inciso II serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobradas judicialmente.  
 
24.7. A sanção prevista no inciso III do item 24.3. Poderá também ser aplicada às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei Federal nº 
8.666/93 tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenham praticado atos ilícitos visando a 
frustrar os objetivos da licitação; ou demonstrem não possuir idoneidade para contratar 
com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  



 
24.8. As sanções previstas nos incisos I, II e III e IV do item 24.3. São de competência 
do(s) gestor(es)/fiscal(is) do contrato.  
 
24.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93.  
 
24.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
24.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, para conhecimento dos 
interessados.  
 
25. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO  
 
25.1. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revoga-
lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e 
fundamentado.  
 
25.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contrato de boa-fé ao ressarcimento dos 
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.  
 
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
26.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.  
 
26.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação em contrário, pela Pregoeiro.  
 
26.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF.  
 
26.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  
 
26.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  
 
26.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
26.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  
 
26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração.  



 
26.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 
os princípios da isonomia e do interesse público.  
 
26.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  
 
26.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.dslourenco.es.gov.br, no Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br  
e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Sala de Licitações– Segundo 
Pavimento – Sede Administrativa Municipal– Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro – Divino 
de São Lourenço – ES, nos dias úteis, no horário das 08h00min. às 15h00min, mesmo 
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados.  
 
26.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  
 
26.12.1. ANEXO I – Termo de Referência;  
 
26.12.2. ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial do Vencedor;  
 
26.12.3. ANEXO III – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte;  
 
26.12.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento do Edital e do 
Objeto Licitado;  
 
26.12.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de Cumprimentos do Disposto no Inciso 
XXXIII, Artigo 7º da Constituição;  
 
26.12.6. ANEXO VI – Modelo de Declaração da Inexistência de Fato Superveniente 
Impeditivo;  
 
26.12.7. ANEXO VII – Minuta Contratual  
 
 
 
Divino de São Lourenço/ES, 05 de Setembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dslourenco.es.gov.br/
http://www.bll.org.br/


 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO:  
 
1.1-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO, PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. 
 
2. JUSTIFICATIVA:  
 
2.1-A aquisição dos referidos veículos se faz necessária, visando à renovação da frota, 
bem como à necessidade de conduzir o Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito, com 
segurança, em deslocamentos dentro do município e em viagens administrativas. 
 
          
3. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:  
 
Lote Unid. Quant. Especificação Preço 

Médio R$  

1 Unid. 01 VEÍCULO 0 KM, TIPO SEDAN EXECUTIVO  

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  

- VEÍCULO 0KM;  

-ANO/ MODELO NO MÍNIMO: 2021/2022;  

- COMBUSTÍVEL: FLEX(ALCOOL/GASOLINA);  

- MOTOR: MÍNIMO DE 2.0 3 160CV;  

- TORQUE MÍNIMO: 19,5 KGF,M;  

- CÂMBIO AUTOMÁTICO E COM  TROCAS SEQUENCIAIS DE 

NO MÍNIMO 6 MARCHAS;  

- DIREÇÃO ELÉTRICA PROGRESSIVA;  

- AR CONDICIONADO AUTOMÁTICO DIGITAL;  

- VIDROS ELÉTRICOS E TRAVAS ELÉTRICAS;  

- 4 PORTAS;  

- ESPELHOS RETROVISORES COM REGULAGEM ELÉTRICA;  

- SISTEMA DE MULTIMÍDIA (COM TELA DE NO MÍNIMO 7", 

COMPATÍVEL COM TOCA CD, DVD, MP3, GPS, COMANDO DE 

ÁUDIO E BLUETOOTH NO VOLANTE);  

- COMPUTADOR DE BORDO COM COMANDO NO VOLANTE;  

- REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE DO VOLANTE;  

- REGULAGEM DE ALTURA DO BANCO DO MOTORISTA;  

- MÍNIMO DE 6 AIRBAGS( 2 FRONTAIS, 2 LATERAIS E 2 TIPO 

CORTINA); 

- FREIO A DISCO NAS 4 RODAS COM ABS E EBD; 

- RODAS DE LIGA LEVE 17";  

- PORTA MALAS COM CAPACIDADE DE 440 LITROS; COR:  

156.000,00 



PRATA;  

- CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS; 

- DEMAIS ITENS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS 

POR LEI; - TAPETES ENCARPETADOS E PROTETOR DE 

CARTER;  

- GARANTIA DE NO MÍNIMO 12(DOZE) MESES; 

- PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: MÁXIMO ATÉ 60 DIAS. 

- O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE LICENCIADO/ 

EMPLACADO EM NOME DO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO 

LOURENÇO-ES.   

2 Unid. 01 VEÍCULO DE CARGA OKM, CABINE DUPLA  

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  

- COM CARROCERIA NA COR BRANCA OU PRATA, 

MOTOR/COMBUSTÍVEL E DIREÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 

115CV E 16 VALVULAS, TORQUE MÍNIMO DE 16,0 KGFM;  

FLEX(ÁLCOOL/GASOLINA);  

DIREÇÃO ASSISTIDA: 01(UMA) BATERIA COM NO MÍNIMO DE 

60 AH COM ALTERNADOR E CABEAMENTO COMPATÍVEL COM 

SISTEMA DO VEÍCULO; 

SISTEMA DE TRAÇÃO, SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO 

MECÂNICA ACIONADA POR ALAVANCA COM 05 OU 06 

MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ; 

 TRAÇÃO DIANTEIRA 4X2;  

RODA DE AÇO ESTAMPADO COM DIMENSÕES DE PNEUS 

PADRÃO DO FABRICANTE;  

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS E INTERNAS: AR 

CONDICIONADO; TAPETES DE BORRACHA PARA O INTERIOR : 

BRAKE LIGHT; TOMADA ADICIONAL PARA LIGAÇÃO 12 VOLTS;  

CAPACIDADE MÍNIMA DE TRAÇÃO DE 600 KG; DUPLO AIRBAG;  

CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS 03(TRÊS) PONTOS 

LATERAIS E CENTRAL ABDOMINAL COM 02(DOIS) PONTOS;  

SISTEMA DE FREIO ANTITRAVAMENTO(ABS);  

CENTRAL MULTIMÍDIA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM OFICINA 

AUTORIZADA;  

VEICULO DEVERA SER 0KM, ANO E MODELO DO EXERCÍCIO 

CORRENTE DA ENTREGA DO OBJETO;  

- GARANTIA DE NO MÍNIMO 12(DOZE) MESES:  

- PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: MÁXIMO 60 DIAS.  

- O VEICULO DEVERA SER ENTREGUE LICENCIADO/ 

EMPLACADO EM NOME DO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO 

LOURENÇO-ES.  

117.680,00 

 
 

4. EMPLACAMENTO:  
 



4.1. Os veículos deverão ser entregues ao CONTRATANTE devidamente 
emplacados, na categoria OFICIAL MUNICIPAL, com as taxas de emplacamento 
e Seguro Obrigatório (DPVAT) pagos e com Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo; 
 
4.2. O emplacamento dos veículos deverá ocorrer no nome do Município de 
Divino de São Lourenço/ES em nome e sem nenhum ônus par o 
CONTRATANTE;  
 
5. PRAZO DE ENTREGA:  
 
5.1-O prazo de entrega dos veículos será de até 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar do recebimento da Nota de Empenho pela empresa contratada.  
 
6. LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA:  
 
6.1. Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES- Sede Administrativa – 
Praça 10 de Agosto, n. º 10 – Bairro Centro, Divino de São Lourenço/ES, CEP: 
29.590-000, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário entre 08 (oito) e 
15 (quinze) horas.  
 
6.2. A entrega dos veículos deverá ser agendada previamente pela (s) contratada 
(s) com o a Secretaria de Administração, por telefone ou e-mail endereçado ao 
Secretário de Administração do Prefeito do CONTRATANTE, nos seguintes 
números ou endereço de e-mail: (28) 3551-1177 e (28) 3551-1166 –  
administracao@dslourenco.es.gov.br.   
 
 
7. RECEBIMENTO DOS VEÍCULOS:  
 
7.1 O recebimento dos veículos deverá ser atestado por comissão designada na 
forma prevista na legislação vigente;  
 
7.2 Os veículos serão recebidos da seguinte forma:  
 
7.2.1 PROVISORIAMENTE, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, a partir da data 
de entrega dos veículos pela CONTRATADA, para efeito de verificação da 
conformidade dos veículos com a especificação contida na proposta;  
 
7.2.2 DEFINITIVAMENTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
data de entrega dos veículos pela CONTRATADA, após a verificação da 
qualidade e da compatibilidade das especificações dos mesmos e a consequente 
aceitação.  
 
8. PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS DEFEITUOSOS OU EM 
DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES:  
8.1-O prazo para substituição dos veículos defeituosos ou em desacordo com as 
especificações será de até 30 (trinta) dias úteis, após comunicação de recusa 
pelo Município de Divino de São Lourenço/ES, por e-mail ou qualquer outro meio 
de ciência inequívoca, devendo a empresa providenciar o recolhimento dos 
produtos recusados. A entrega de novos veículos correrá à custa da contratada, 
sem prejuízo da aplicação de penalidades.  

mailto:administracao@dslourenco.es.gov.br


 
9. PAGAMENTO:  
9.1-O pagamento será realizado somente após o recebimento definitivo dos 
veículos pela Comissão de Recebimento, em uma única parcela, observados 
ainda os termos dispostos nos instrumentos convocatório e contratual.  
 
10. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:  
10.1 A garantia contratual com assistência técnica gratuita, dada pelo fabricante, 
deverá vigorar a partir da data anotada no manual de garantia do veículo, que 
deverá coincidir com a data do recebimento do veículo pelo CONTRATANTE;  

10.2 A garantia deverá cobrir cada veículo contra defeitos de fabricação, defeitos 
de materiais ou de manufatura e vícios aparentes ou ocultos, por um período 
mínimo de 01 (um) ano, devendo estar prevista no manual do 
proprietário/certificado de garantia emitido pelo fabricante;  
 
10.2.1. Caso o modelo de veículo ofertado apresente no manual do proprietário 
uma garantia superior a 01 (um) ano, a referida garantia deverá ser concedida ao 
CONTRATANTE;  
 
10.3 Dentro do período de garantia, os serviços de assistência técnica por defeito 
de fabricação ou de material ocorrerão sem ônus para o CONTRATANTE, no que 
tange à mão de obra e peças cobertas pela garantia contratual, conforme 
períodos e quilometragens previstos no manual do proprietário/certificado de 
garantia do veículo.  
 
11. LOCAIS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:  
 
11.1 No período de garantia os serviços de assistência técnica deverão ser 
prestados nas concessionárias autorizadas pelo fabricante;  

11.2 Deverá haver, no mínimo, 01 (uma) concessionária autorizada pelo 
fabricante no Estado do Espírito Santo.  
 
12. PENALIDADES: 
  
12.1-Pelo descumprimento dos prazos e condições determinados neste Termo de 
Referência, a empresa contratada estará sujeita às penalidades previstas na 
legislação vigente, bem como nos instrumentos convocatório e contratual, 
conforme o caso.  
 
 
 

 
  



ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA DO VENCEDOR 
 

(OBS.: USAR PREFERENCIALMENTE PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)  
 

Ref.: PREGÃO ELETRÕNICO Nº 02/2022  
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ:  
ENDEREÇO:  
TELEFONES/FAX:  
E-MAIL:  
BANCO:  
AGÊNCIA/CONTA CORRENTE:  

 
A(o) Sr(a) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Divino de São Lourenço,  
 
Pela presente, declaro inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os 
do Decreto Federal nº 10.024/19 e os da Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, e condições constantes do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 02/2022, que tem por objeto aquisição de AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
ZERO QUILÔMETRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO 
PREFEITO. Vimos apresentar ao Pregoeiro da Comissão de Pregão do Município de 
Divino de São Lourenço – ES, nossa Proposta de Preço, conforme segue abaixo: 
 
 
VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ _________ (EXTENSO)  
 
PREÇO TOTAL DA PROPOSTA: R$ XXX,XX (POR EXTENSO)  
 
VALIDADE DA PROPOSTA:  
 
Divino de São Lourenço-ES, _____ de ________________ de 2022.  
 
_____________________________________  
Assinatura do representante legal da empresa  
Empresa: _____________________________  
CNPJ n. : _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
(OBS.: USAR PREFERENCIALMENTE PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
Ref.: PREGÃO ELETRÕNICO Nº 02/2022  
 

DECLARAÇÃO 
 
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
____________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
_____________________, portador(a) do documento de identidade nº 
_______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, declara sob as penas 
da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 
que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo.  
 
 
(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)  
 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a 
regularização, estando ciente que, do contrário, haverá decadência do direito à 
contratação, como também sujeição às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 
8.666/1993.  
 
Divino de São Lourenço-ES, _____ de ________________ de 2022.  
 
_________________________________  
Nome do representante legal da empresa  
Empresa: _________________________  
CNPJ nº : _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
 

(OBS.: USAR PREFERENCIALMENTE PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.  
 

DECLARAÇÃO 
 
A(o) Sr(a) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Divino de São Lourenço, 
 
 Em atendimento ao inciso VII, do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/02, DECLARAMOS 
que a empresa ___________, inscrita no CNPJ sob o nº______________, cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação para participação no Pregão em epígrafe, bem 
como declara expressamente que recebeu toda a documentação relativa ao presente 
certame licitatório, tendo tomado conhecimento de todas as informações para o 
cumprimento das obrigações desta licitação.  
 
 
Divino de São Lourenço-ES, _____ de ________________ de 2022.  
 
_________________________________  
Nome do representante legal da empresa  
Empresa: _________________________  
CNPJ nº: _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

(OBS.: USAR PREFERENCIALMENTE PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022  
 

A(o) Sr(a) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Divino de São Lourenço, 
 
 DECLARAMOS, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 
8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não empregamos menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores 
de 16 (dezesseis) anos, em observância ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal.  
 
Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendizes ( )* .  
 
Divino de São Lourenço-ES, _____ de ________________ de 2022.  
 
 
_________________________________  
Nome do representante legal da empresa  
Empresa: _________________________  
CNPJ nº: _________________________ 
 
* OBSERVAÇÃO: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 
 

(OBS.: USAR PREFERENCIALMENTE PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022  
 

A(o) Sr(a) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Divino de São Lourenço, 
 
DECLARAMOS sob as penas da Lei que não existem fatos supervenientes impeditivos 
de nossa habilitação em todo território nacional, bem como, não estamos impedidos de 
participar de licitações promovidas por órgãos públicos, ou sendo punidos por quaisquer 
desses órgãos.  
 
 
Divino de São Lourenço-ES, _____ de ________________ de 2022. 
 
 
 _________________________________  
 
Nome do representante legal da empresa  
 
Empresa: _________________________  
 
CNPJ nº: _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO VII 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XX/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001626/2022  
 

MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2022 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
DIVINO DE SÃO LOURENÇO E A 
EMPRESA ____________________, PARA 
OS FINS QUE ESPECIFICAM, NA 
QUALIDADE DE CONTRATANTE E 
CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, 
PARA O FIM EXPRESSO NAS 
CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.  

 
    Pelo presente instrumento que entre si celebram MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO 
LOURENÇO-ES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça 10 de 
Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço – ES, CEP 29.590.000, inscrito no 
cadastro geral de contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 27.174.127/0001-83, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Exmº. Srº. ELEARDO APARICIO 
COSTA BRASIL, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado 
a empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o nº. ______________ com sede 
na ______________, neste ato representado por seu ______________, inscrito no CPF 
sob nº. _______________, portador do RG nº. ______________, doravante denominada 
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no resultado final do Pregão Eletrônico nº 
XXX/2022, referente ao Processo Administrativo nº. XXXXX/2022, resolvem celebrar o 
presente instrumento, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente a pela Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e as cláusulas a seguir:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
1.1. O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO 
QUILÔMETRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. 
Conforme especificações descritas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital do 
Pregão Eletrônico nº XXX/2022.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO  
 
2.1. As despesas decorrentes do objeto da licitação correrão por conta do seguinte 
dotação orçamentária:  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
3.1 - Os objetos elencados nos lotes: 1e 2 deverão ser entregues em até 60 (sessenta) 
dias, e o relacionado no lote 3 em até 120 (cento e vinte) dias. Ambos prazos a contar da 
emissão de autorização de fornecimento pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal 
de Divino de São Lourenço-ES. 
 
3.2 - Os objetos deverão ser entregues de acordo com a Ordem de Fornecimento, na 
Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, no seguinte endereço: 
 



• Prefeitura: Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, CEP:29590-
000; 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO  
 
4.1. O presente Contrato tem por valor total estimado a quantia de R$ xxxx 
(xxxxxxxxxxxxx), conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº XXX/2022.  
 
4.2. O(s) pagamento(s) será (ão) realizado(s) mediante a apresentação à PMDSL de 
documento(s) fiscal (is) hábil (eis) e certidões positiva com efeitos de negativa, sem 
emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega e aceitação 
dos produtos, com o devido ateste de recebimento na forma descrita no Termo de 
Referência.  
 
4.2.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida sem rasuras ou erros, e entregue ao 
CONTRATANTE, quando deverão ser indicados o nome do banco, a agência e o número 
da conta bancária onde será feito o depósito correspondente ao pagamento, bem como 
apresentadas a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (ou positiva com 
efeitos de negativa) e as certidões relativas à regularidade fiscal.  
 
4.2.2. Caso seja constatada alguma irregularidade fiscal ou trabalhista da empresa, e 
tendo sido o fornecimento devidamente realizado, o CONTRATANTE não poderá reter ou 
suspender qualquer pagamento à CONTRATADA, podendo, contudo, instaurar processo 
administrativo punitivo.  
 
4.2.3. O(s) documento(s) fiscal(is) deverá(ão) ser eletrônico e identificado com número 
dos processos administrativos, número do procedimento licitatório e número do convênio, 
se for o caso, sujeito a devolução do mesmo, caso não haja a identificação adequada.  
 
4.3. As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para 
outras praças ou agências são de responsabilidade da contratada.  
 
4.4. É expressamente vedado à CONTRATADA cobrança ou desconto de duplicatas por 
meio da rede bancária ou de terceiros.  
 
4.5. Os pagamentos efetuados pelo contratante não isentam a contratada de suas 
obrigações e responsabilidades vinculadas ao fornecimento dos produtos.  
 
4.6. Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que 
modifique as informações registradas no Pregão, deverá ser comunicado ao Município, 
mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente.  
 
4.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 
despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente, até que a licitante 
vencedora providencie medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não 
acarretando qualquer ônus para o contratante.  
 
4.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 
aplicando-se a seguinte fórmula: 
  

EM = I x N x VP 



 
Onde:  
 
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 
 

I = (6 / 100) 365 
 
Onde:  
 
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento.  
 
VP = Valor da Parcela em atraso 
 
4.9. Os prazos contados nesta cláusula serão iniciados a partir da data de aceitação e 
atesto, pelo Setor responsável, na Nota Fiscal. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue 
na Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço - ES, juntamente com os 
comprovantes de regularidade junto ao INSS e FGTS, e emitida sem rasuras ou erros, 
onde deverão constar o nome do banco, o número da conta bancária e a agência. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  
 
5.1. O contrato terá vigência 12 meses contados a partir de sua assinatura excluindo o 
dia do início e incluindo-se o do vencimento podendo ser rescindido unilateralmente, por 
conveniência da Administração ou por infração as disposições legais e contratuais, na 
conformidade da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
 
CLAUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
6.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal n° 10.520/02, o 
licitante/adjudicatário que:  
 
6.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta;  
 
6.1.2. Apresentar documentação falsa 
 
6.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  
 
6.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
 
6.1.5. Não mantiver a proposta;  
 
6.1.6. Cometer fraude fiscal;  
 
6.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.  
 
6.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances.  
 



6.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções:  
 
I – advertência – nos casos de:  
a) desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 
  
b) cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada. 
 
 II – multas – nos seguintes casos e percentuais: 
 
a) por atraso injustificado na execução do contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento, até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total 
contratado; 
  
b) por atraso injustificado na execução do contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global 
contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão 
contratual;  
 
c) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira: 15% (quinze por cento) sobre o 
valor global da proposta;  
 
d) recusa do adjudicatário em receber o contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% 
(quinze por cento) sobre o valor global da proposta;  
 
e) por inexecução total ou parcial injustificada do contrato/Ordem de Serviço/Autorização 
de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela 
não executada, respectivamente.  
 
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração:  
 
a) por atraso injustificado na execução do contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 01 (um) ano;  
 
b) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira: até 02 (dois) anos;  
 
c) por recusa do adjudicatário em assinar/receber o contrato/Ordem de 
Serviço/Autorização de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da 
convocação: até 02 (dois) anos;  
 
d) por inexecução total ou parcial injustificada do contrato/Ordem de Serviço/Autorização 
de Fornecimento: até 02 (dois) anos; e) por deixar de entregar os documentos: até 02 
(dois) anos.  
 
IV - Impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações 
legais.  
 
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 



sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III desta Cláusula.  
 
6.4. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de 
mora, na forma prevista no Edital ou no contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral do 
contrato pela Administração e aplicação das outras sanções previstas na Lei Federal nº 
8.666/93.  
 
6.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  
 
6.6. Se for o caso, as multas previstas no inciso II serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobradas judicialmente.  
 
6.7. As sanções previstas nos incisos III e V do item 6.3 poderão também ser aplicadas 
às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei Federal 
nº 8.666/93 tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenham praticado atos ilícitos visando 
a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstrem não possuir idoneidade para contratar 
com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  
 
6.8. As sanções previstas nos incisos I, II e III e IV do item 6.3 são de competência do(s) 
gestor(es)/fiscal(is) do contrato.  
 
6.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/93.  
 
6.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
6.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, para conhecimento dos 
interessados.  
 
CLAUSULA SÉTIMA - DEVERES DO CONTRATADO  
 
7.1. Efetuar a entrega do objeto no prazo estipulado. O produto deverá ser entregue com 
as especificações constantes do Termo de Referência e demais condições estabelecidas 
no Edital e no Termo de Referência.  
 
7.2. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que 
se verifique danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a sua 
substituição, no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, contado da data da notificação do 
dano.  
 
7.3. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, taxas comerciais, tributos e 
contribuições que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto.  
 
7.4. Manter-se, na data da assinatura do contrato e durante o fornecimento, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação.  
 
CLAUSULA OITAVA - DEVERES DO CONTRATANTE  
 
8.1. Receber o objeto que atender aos requisitos do Termo de Referência e do Edital.  
 



8.2. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas, que estará condicionado ao 
fornecimento total das quantidades solicitadas em cada entrega.  
 
8.3. Rejeitar o objeto entregue em desacordo com as obrigações assumidas pelo 
fornecedor, indicando as razões da recusa.  
 
CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  
 
9.1. O Gabinete do Prefeito, através do Secretario de Transportes e Infraestrutura Wando 
Reis de Oliveira Andrade, será responsável pela fiscalização do fornecimento do 
produto, observando todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, 
observância acerca da qualidade e marca do produto contratado).  
 
9.2. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da Secretaria 
Municipal de Transporte e Infraestrutura.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES  
 
10.1 A Contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 
Contratante e/ou a terceiros, decorrentes da execução do fornecimento parcial ou total, 
isentando-o de todas as reclamações que surjam subsequentemente, sejam elas 
resultantes de atos de seus prepostos, ou de qualquer pessoa física ou jurídica envolvida 
no fornecimento dos respectivos produtos.  
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO  
 
11.1 Constituem justificativas para a rescisão do Contrato, as situações previstas nos 
artigos 77 e 78, nas condições do artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93, sem qualquer 
ônus para a contratante, ressalvado o contido no parágrafo 2º desse artigo.  
 
11.2 O Contrato também poderá ser rescindido por conveniência Administrativa, sem que 
caiba à contratada qualquer ação ou interpelação judicial.  
 
11.3 Nesse caso, a contratante se obriga a comunicar à contratada, por escrito, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a sua decisão de rescindir o Contrato. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE 
RESCISÃO  
 
12.1 Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada 
reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas 
previstas no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO 
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS  
 
13.1 O presente Contrato fundamenta-se: 
 
I - nos termos do Pregão Eletrônico nº XXX/2022 que, simultaneamente:  
 
a) constam do Processo Administrativo nº XXXX/2022;  
 
b) não contrarie o interesse público.  
 
II - nas demais determinações da Lei Federal nº 8.666/93;  
 
III - nos preceitos do Direito Público.  



 
Parágrafo único: Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em 
decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, 
Termo Aditivo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES  
 
14.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados 
no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente comprovados.  
 
14.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, 
calculado sobre o valor inicial atualizado do Contrato.  
 
14.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO  
 
15.1 O contratante providenciará a publicação resumida do presente contrato no Diário 
Oficial do Espírito Santo – DIO/ES até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, com indicação da 
modalidade de licitação e de seu número de referência.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
16.1. Não será admitida a subcontratação/ou terceirização do objeto licitatório.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO  
 
17.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Guaçuí-ES como único 
competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente 
Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.  
 
17.2. E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 
03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) 
testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.  
 
 
Divino de São Lourenço-ES, ___ de _____________ de 2022.  
 
 

MUNICÍPIO DE DIVIN O DE SÃO LOURENÇO 
ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
 

(XXXXXXXXXX) 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
NOME: _________________                                          NOME: ___________________  
CPF: ___________________                                          CPF: _____________________ 


