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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022 

Preâmbulo 

 

A Câmara Municipal de Wenceslau Braz/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 

27.122.942/0001-07, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei 

n. 14.133/2021 e, subsidiariamente, de outras normas aplicáveis ao objeto deste 

certame realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 

PREÇO, mediante as condições estabelecidas neste edital. O regime legal adotado 

neste procedimento é aquele previsto na Lei n. 14.133/2021. 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

DATA: 04/08/2022 

HORÁRIO:   (horário de Brasília/DF) 

SÍTIO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br. 

 

DO OBJETO 

1. Aquisição de VEÍCULO DE PASSEIO MODELO SUV, ANO/MODELO 2022 ou 

Superior tipo passageiro,  cor branco ou preto, capacidade mínima para cinco (5) 

pessoas, potência mínima 130 cavalos, altura mínima do solo (entre os eixos): 170 

mm, capacidade mínima do porta malas 320 litros, direção hidráulica ou elétrica, 

tanque de combustível de no mínimo 45 litros, quatro (4) portas, com ar 

condicionado, freio ABS ou superior, airbag para motorista e passageiros, trio elétrico 

(trava, vidro e alarme) e acessórios obrigatórios, como cintos de segurança de três 

(3) pontas, estepe, chave de roda, macaco e triângulo. GARANTIA MÍNIMA DE 1 

ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 

DAS DESPESAS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

mailto:oficial@camarawenceslaubraz.mg.gov.br
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01.031.0001.3001 - Aquisição de Material Permanente (Mobiliários/Equip./Veículos 

e Outros) 

4.4.90.52.00  - Equipamentos e Material Permanente – Ficha 040 -  Fonte  100 

 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3. Poderão participar deste pregão os interessados que estiverem previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e 

no sistema eletrônico disponível, por meio do sítio www.comprasbr.com.br. 

4. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas na Secretaria da 

Câmara Municipal de Wenceslau Braz/MG e receber instruções detalhadas para a 

correta utilização do sistema através do telefone (35) 36261150 ou por e-mail 

secretaria@camarawenceslaubraz.mg.gov.br . 

4.1. Para participação no certame a licitante deverá ser FABRICANTE ou 

CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, de acordo com a Lei Federal nº  

6.729/79 e seus dispositivos legais, podendo ser cadastradas ou não na Câmara 

Municipal de Wenceslau Braz/MG como fornecedor, que atendam todas as 

exigências constantes deste Edital, a teor do art. 4º da Lei Federal nº 10.502/02. 

4.2. A empresa participante deverá apresentar comprovante que atende a Lei 

Federal nº 6.729/79 e seus dispositivos legais; 

5. Não poderão participar deste pregão: 

I. suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar direta e indireta da 

Câmara Municipal de Wenceslau Braz/MG, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei 

nº 14.133/2021 ou da Lei nº 8.666/93; 

II. declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Câmara, na forma do art. 156, 

IV, § 5º, da Lei nº 14.133/2021 ou da Lei nº 8.666/93; 

III. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente; 

IV. entidades empresariais cujo sócio seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, com ocupantes de cargos 
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de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como com servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da 

licitação deste Poder Legislativo; 

V. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante 

ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

VI. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 

trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de 

escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 

trabalhista; 

VII. entidades empresariais que estejam sob falência, concurso de credores, em 

processo de dissolução total ou liquidação; 

VIII. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; e 

IX. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 

 

DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6. O licitante interessado deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando então 

se encerrará automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

7. O licitante deverá consignar na forma expressa no sistema eletrônico o valor total 

ofertado para cada item, já inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais 

despesas decorrentes da execução do objeto. 

8. O licitante deverá fazer em campo próprio do sistema eletrônico a descrição 

detalhada do produto ofertado ou colocar a expressão "de acordo com o edital". 

mailto:oficial@camarawenceslaubraz.mg.gov.br
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9. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, que sua proposta está em conformidade 

com as exigências do edital e que observa a proibição prevista no art. 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal, sob pena de inabilitação. 

10. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte 

deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico que atende aos requisitos 

do art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos 

nessa lei. 

11. Declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa 

de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital e na 

Legislação. 

12. Todas as propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

13. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

14. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

15. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura 

da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital. 

16. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para contratação, 

ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

17. A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo pregoeiro, ocorrerá 

na data e na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no Portal de Licitações 

www.comprasbr.com.br. 

18. Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do 

sistema eletrônico. 

mailto:oficial@camarawenceslaubraz.mg.gov.br
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19. Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou 

por estar desconectado do sistema, inclusive quanto ao não encaminhamento de 

documento afeto à proposta. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

20. As propostas cadastradas pelos licitantes no sistema eletrônico que 

descumprirem as exigências do edital quanto à forma de sua apresentação e/ou 

apresentarem erros que prejudiquem a oferta de lances e o caráter competitivo do 

certame também serão  desclassificadas, mediante decisão fundamentada do 

pregoeiro. 

21. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

22. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar 

lances sucessivos exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do horário e do valor consignados no registro de cada 

lance. 

23. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado por ele 

próprio e registrado no sistema eletrônico, respeitado o intervalo mínimo de diferença 

de valores entre os lances (conforme consta do orçamento estimativo), que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir 

a melhor oferta. 

24. 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. 

25. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 

nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

mailto:oficial@camarawenceslaubraz.mg.gov.br
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26. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 

de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

27. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública será encerrada automaticamente. 

28. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

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

admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor 

preço. 

29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será a reabertura para disputa final, hipótese em que os licitantes empatados 

poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. 

30. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de 

pleitear qualquer alteração. 

31. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 

valor seja manifestamente inexequível.  

32. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances, mas o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

33. No caso de a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do pregão será suspensa automaticamente e terá reinício 

somente após comunicação expressa aos participantes no sítio 

www.comprasbr.com.br. 

 

DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E ÀS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

34. A obtenção de benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 

123/2006 fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no 

ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos 

com a Câmara cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida 

mailto:oficial@camarawenceslaubraz.mg.gov.br
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para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o licitante 

apresentar declaração de observância desse limite juntamente para fins de 

habilitação. 

35. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte apta a usufruir dos 

benefícios e se houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte 

igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, se 

procederá da seguinte forma: 

I. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 

prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais 

bem classificado e, se atendidas as exigências deste edital, ser adjudicatária; 

II. não sendo adjudicatária a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se 

enquadrem na condição prevista no caput deste item, estes serão convocados, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 III. o convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 

controlado pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da 

Lei Complementar nº 123/2006. 

36. Na hipótese de não adjudicação nos termos previstos nesta cláusula, o 

procedimento licitatório prosseguirá com os demais licitantes. 

 

DA NEGOCIAÇÃO 

37. O pregoeiro deverá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que 

tenha apresentado o lance mais vantajoso, observados o critério de julgamento e o 

valor estimado para a contratação. 

38. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

 

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

mailto:oficial@camarawenceslaubraz.mg.gov.br
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39. Encerrada a etapa competitiva de lances, exercido o direito de preferência e 

concluída a negociação, o pregoeiro iniciará os procedimentos necessários à 

aceitabilidade da proposta de melhor preço e verificará a conformidade da marca e 

modelo informados com as exigências contidas neste edital e a compatibilidade do 

preço ofertado com o valor estimado para a contratação, podendo solicitar, se 

necessário, a planilha de composição de custos adequada ao 

lance equivalente à proposta de melhor preço no prazo estipulado no chat durante a 

sessão. 

40. Se o mesmo licitante vencer tanto a cota reservada quanto a cota principal, a 

contratação ocorrerá em um único instrumento e pelo menor preço obtido. 

41. No caso de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 

adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes 

remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 

41.1. No caso de não haver vencedor para a cota principal, esta poderá ser 

adjudicada ao vencedor da cota reservada ou, diante de sua recusa, aos licitantes 

remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota 

reservada. 

42. Se a proposta/lance de menor preço for superior à do orçamento estimativo e se 

houver indícios de que se encontra dentro dos valores praticados no mercado, 

excepcionalmente o pregoeiro poderá suspender a sessão pública do pregão para a 

realização de nova pesquisa de mercado. 

43. A nova pesquisa de mercado será submetida ao pregoeiro, o qual decidirá 

fundamentadamente em: 

I. retornar à sessão mantendo-se incólumes os atos praticados, se considerar que a 

nova pesquisa de preços não destoou dos valores anteriormente informados na 

pesquisa de preços, mantendo a recusa das propostas; ou 

II. submeter o resultado da pesquisa ao Presidente da Câmara Municipal para que 

este decida sobre a possibilidade de aceitação de proposta(s) com base na nova 

pesquisa de preços efetuada, se considerar que, de fato, houve elevação 

superveniente dos preços. 

mailto:oficial@camarawenceslaubraz.mg.gov.br
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44. Obtida a autorização tratada no subitem anterior, o pregoeiro retornará à sessão 

pública para efetuar nova negociação com o licitante mais bem classificado. 

45. Serão desclassificadas as propostas com valor superior ao estabelecido no 

orçamento estimativo contido neste edital. 

46. Para a obtenção do valor unitário do item cotado, será dividido o valor total pela 

quantidade prevista para a contratação, quando se considerarão somente as duas  

primeiras casas após a vírgula, sem arredondamento. 

46.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a 

proposta de preços ou menor lance que: 

46.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 

global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 

ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

46.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 

àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, 

medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes. 

47. Serão desclassificadas, da mesma forma, as propostas que não atenderem às 

demais condições estabelecidas neste edital e anexos. 

48. O pregoeiro poderá solicitar parecer de profissional especializado para orientar 

sua decisão. 

49. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste edital, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

50. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do licitante dos quais ele renuncie à parcela 

ou à totalidade da remuneração. 

mailto:oficial@camarawenceslaubraz.mg.gov.br


 

CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 
RUA OSWALDO REYNALDO, Nº 27 - CENTRO – TEL (35) 3626-1150 

WENCESLAU BRAZ – ESTADO DE MINAS GERAIS 
CEP: 37.512-000 

E-MAIL: oficial@camarawenceslaubraz.mg.gov.br 
 

 

 
 

Câmara Municipal de Wenceslau Braz – MG 
Processo Licitatório nº 004/2022 

Página 10 de 43 
 

51. O pregoeiro poderá fixar prazo para reenvio do anexo com a planilha de 

composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas quando os 

preços unitários que o compõem necessitem de ajuste aos valores estimados pela 

Câmara Municipal. 

 

DA HABILITAÇÃO 

52. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência 

de sanção que impeça a participação dele no certame ou futura contratação, 

mediante consulta aos seguintes cadastros: 

I. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível  

com o objeto contratual; 

III. Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal de Wenceslau Braz/MG; 

IV. SICAF; 

V. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela 

Controladoria-Geral da União; 

VI. Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela mantido pela 

Controladoria-Geral da União; 

VII. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; e 

VIII. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 

53. A consulta aos cadastros acima referidos será realizada em nome do licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n. 8.429/1992. 

54. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF (cadastramento 

nos níveis II e III), bem como da documentação complementar especifica neste 

edital. 

mailto:oficial@camarawenceslaubraz.mg.gov.br


 

CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 
RUA OSWALDO REYNALDO, Nº 27 - CENTRO – TEL (35) 3626-1150 

WENCESLAU BRAZ – ESTADO DE MINAS GERAIS 
CEP: 37.512-000 

E-MAIL: oficial@camarawenceslaubraz.mg.gov.br 
 

 

 
 

Câmara Municipal de Wenceslau Braz – MG 
Processo Licitatório nº 004/2022 

Página 11 de 43 
 

55. Considera-se documentação complementar que deve ser apresentada pelos 

licitantes para fins de habilitação quando não constante do SICAF. 

56. Os licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta a seguinte 

documentação complementar: 

I. declaração de que não possui sócio (s) ou, no caso de sociedade anônima, diretor 

(es) que seja (m) que seja cônjuge (s), companheiro (s) ou tenha (m) parentesco em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com magistrados 

ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 

como com servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 

vinculados direta ou indiretamente à Câmara Municipal de Wenceslau Braz/MG; 

II. declaração de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n. 

13.709/2018, devendo utilizar o modelo anexo a este edital; 

III. declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 

propostas, devendo utilizar o modelo anexo a este edital; 

IV. declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras 

normas, devendo utilizar o modelo anexo a este edital; 

V. em relação às microempresas e às empresas de pequeno porte, declaração de 

que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado 

contratos com a Câmara cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima 

admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo 

utilizar o modelo anexo a este edital. 

57. Os licitantes que não atenderem às exigências de habilitação com as 

informações constantes no SICAF deverão apresentar no sistema, juntamente com 

a proposta, documentos que supram tais exigências, na forma do art. 70 da Lei n. 

14.133/2021. 
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58. O pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões para verificar as condições de habilitação dos licitantes. 

59. As declarações exigidas neste edital poderão ser supridas mediante 

manifestação expressa do licitante no chat do sistema Comprasbr.com.br. 

60. Havendo a necessidade de envio de documentos para a confirmação daqueles 

exigidos neste edital e já apresentados, ou, ainda, de envio de documentos não 

juntados, mas que comprovem que na data da apresentação da proposta o licitante 

atendia às condições de aceitabilidade da proposta e de habilitação, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, via sistema eletrônico, no prazo fixado pelo pregoeiro, 

sob pena de desclassificação ou de inabilitação, prazo durante o qual a sessão não 

será suspensa. 

61. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome 

do licitante, com indicação precisa de dados capazes de qualificar inequivocamente 

o licitante. 

62. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 

fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, 

são emitidos somente em nome da matriz. 

63. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 

igual período, a critério da Câmara, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou passivas com efeito de certidão negativa. 

64. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste edital, e facultará ao pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação.  

65. Se a proposta for desclassificada ou, ainda, se o licitante não atender às 

exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim 
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sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor 

atenda a este edital. 

66. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será 

declarado o vencedor. 

 

DO RECURSO 

67. Caberá recurso em face de: 

I - Julgamento das propostas; 

II - ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

III - anulação ou revogação da licitação. 

68. Nos recursos de julgamento das propostas e de ato de habilitação ou inabilitação 

de licitante serão observadas as seguintes disposições: 

I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais de 3 (três) dias úteis 

será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou 

inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 

17 de Lei n. 14.133/2021, da ata de julgamento; 

II - a apreciação se dará em fase única. 

69. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o 

qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do  

sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recurso. 

70. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o pregoeiro a adjudicar o 

objeto ao licitante vencedor. 

71. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera 

insatisfação do licitante, ou baseada em fatos genéricos. 

72. O pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema eletrônico. 

73. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 

recurso em campo próprio do sistema no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via 

mailto:oficial@camarawenceslaubraz.mg.gov.br


 

CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 
RUA OSWALDO REYNALDO, Nº 27 - CENTRO – TEL (35) 3626-1150 

WENCESLAU BRAZ – ESTADO DE MINAS GERAIS 
CEP: 37.512-000 

E-MAIL: oficial@camarawenceslaubraz.mg.gov.br 
 

 

 
 

Câmara Municipal de Wenceslau Braz – MG 
Processo Licitatório nº 004/2022 

Página 14 de 43 
 

sistema, em igual prazo, que começará a correr a partir do término do prazo do 

recorrente. 

74. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou 

contrarrazões de recurso, o licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a 

partir do encerramento da fase de lances. 

75. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo pregoeiro 

serão a ele dirigidos, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) 

dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual 

deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos. 

76. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos não 

suscetíveis de aproveitamento. 

 

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

77. O objeto deste pregão será adjudicado ao licitante vencedor. 

78. O objeto deste pregão será adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando houver 

recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 

homologação. 

79. A homologação do resultado deste pregão compete ao Presidente da Câmara 

Municipal de Wenceslau Braz/MG. 

 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

80. Depois de homologado o resultado deste pregão, o licitante vencedor será 

convocado para, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, assinar a ata de 

registro de preços. 

81. Os representantes legais deverão requerer seu login e senha para assinatura 

eletrônica da ata de registro de preços, por meio do sistema www.comprasbr.com.br 
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82. Os encargos das partes e as normas relativas a recebimento, liquidação, 

pagamento, garantia contratual, sanções contratuais, alteração e rescisão contratual 

constam do projeto básico encartado neste edital.  

83. A exigência de garantia e/ou validade do produto obedecerá às previsões do 

projeto básico. 

84. As contratações decorrentes dos itens de cota principal e de cota reservada 

ocorrerão inicialmente pelo menor preço, independentemente da qualificação da 

contratada. 

85. Por ocasião da assinatura da ata de registro de preços, será verificado no SICAF 

e em outros meios se o adjudicatário mantém as condições de habilitação. 

 

DAS SANÇÕES 

86. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 

culpa: 

I. deixar de entregar a documentação exigida para o certame: 

a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com Câmara Municipal de 

Wenceslau Braz/MG pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias; 

II. fizer declaração falsa ou apresentar documento falso para o  certame: 

a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de 

Wenceslau Braz/MG pelo prazo de até 60 (sessenta) meses e multa correspondente; 

b. multa de até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação; 

III. ensejar o retardamento da execução do certame: 

a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com Câmara Municipal de 

Wenceslau Braz/MG pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias; 

IV. não mantiver a proposta: 

a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de 

Wenceslau Braz/MG pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias; 

V. comportar-se de modo inidôneo ou praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013: 
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a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de 

Wenceslau Braz/MG pelo prazo de até 60 (sessenta) meses e multa correspondente 

a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação; 

VI. cometer fraude de qualquer natureza: 

a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de 

Wenceslau Braz/MG pelo prazo de até 60 (sessenta) meses e multa correspondente 

a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação; e 

VII. não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no 

edital ou não retirar/assinar/não der recebimento ao respectivo instrumento 

contratual: 

a. pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de 

Wenceslau Braz/MG pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias e multa 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do item de contratação. 

87. Além das penalidades acima, os licitantes ficarão sujeitos ao cancelamento de 

sua inscrição no cadastro do PJSC e, no que couber, às demais penalidades 

referidas no Título IV da Lei n. 14.133/2021. 

88. Na hipótese de aplicação de penalidade de multa, será emitida notificação de 

cobrança ao licitante, que deverá fazer o recolhimento do valor aos cofres públicos 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, sob pena  

de cobrança judicial. 

89. Detectada prática de condutas especificadas consideradas infrações 

administrativas na sessão pública, o pregoeiro sugerirá ao Presidente da Câmara 

Municipal que inicie procedimento de apuração em processo apartado. 

89.1 Em sendo aberto procedimento de apuração das condutas pelo Presidente da 

Câmara Municipal, os licitantes serão notificados formalmente para apresentação de 

defesa administrativa. 

90. Para os fins deste edital, para aplicação de qualquer das penalidades previstas, 

considera-se: 

I. deixar de entregar a documentação exigida para o certame: 
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a. não entregar qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado 

pelo pregoeiro durante o certame; ou 

b. entregar em desacordo qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou 

solicitado pelo pregoeiro durante o certame; 

II. fazer declaração falsa ou apresentar documento falso para o certame: 

a. prestar informações falsas; ou 

 b. apresentar documentação com informações inverídicas; 

 III. retardar a execução do certame: 

a. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

b. não comprovar os requisitos de habilitação; ou 

c. praticar qualquer ação, ou se omitir, de modo que prejudique o bom andamento 

do certame; 

IV. não mantiver a proposta: 

 a. não enviar proposta; 

 b. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

c. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

d. deixar de apresentar amostra; e 

 V. comportar-se de maneira inidônea ou praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 

nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: 

a. frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório; 

b. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

c. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

d. apresentar falsificada ou deteriorada; ou 

e. realizar atos como os descritos no art. 156, IV, § 5º da Lei n. 14.133/2021. 

91. Não será apurada a conduta pertinente à desclassificação ocorrida antes da fase 

de lances, salvo se houver indícios de má-fé.  

92. Quando a ação ou omissão do licitante ou do adjudicatário ensejar o 

enquadramento da conduta em tipos distintos, prevalecerá aquele que comina a 

sanção mais gravosa. 
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93. Quando, em um mesmo procedimento licitatório, o licitante cometer mais de uma 

conduta passível de punição em itens de contratação diversos, será aplicada a pena 

da conduta mais gravosa, podendo ser majorada até seu patamar máximo, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

94. Poderá ser afastada a majoração de que trata o item anterior caso as condutas 

perpetradas possuam nexo causal entre si. 

95. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste edital será realizada 

mediante instauração de procedimento administrativo que assegurará o contraditório 

e a ampla defesa. 

95.1 Caso tenha sido verificada concomitante conduta que configure ato lesivo à 

Câmara, o rito da apuração será aquele previsto na Lei n. 12.846, de 1º de agosto 

de 2013. 

96. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena e o dano causado à 

Câmara observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

97. O licitante ficará isento das penalidades caso reconhecida força maior ou caso 

fortuito devidamente reconhecido pela Câmara Municipal, bem como comprovado 

que a conduta praticada seja decorrente de vícios ou omissões para os quais não 

tenha contribuído. 

98. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF após o trânsito em  

julgado administrativo. 

99. Considera-se que a decisão teve o trânsito em julgado administrativo: 

I. no dia útil subsequente ao término do prazo para a interposição de recurso, sem a 

interposição deste; 

II. no dia útil subsequente à ciência da decisão em sede de recurso. 

 

DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

100. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste 

pregão, por irregularidade na aplicação de Lei ou para solicitar esclarecimento sobre 
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os seus termos, mediante petição, a ser enviada à Câmara Municipal no endereço 

eletrônico secretaria@camarawenceslaubraz.mg.gov.br, constando: 

Nome da empresa (razão social):  

Endereço: 

Cidade: 

CEP:  

CNPJ:  

Telefone/fax: 

E-mail 

 

Wenceslau Braz, 01 de julho de 2022. 

 

_________________________ 

Daniela Almeida Silva de Freitas 
Agente de Contratações/Pregoeira 
 
 
 
__________________________ 

Visto - Almir Fernandes: 
Assessor Jurídico – OAB/MG 74.861 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022 

 

1. OBJETO: Aquisição de VEÍCULO DE PASSEIO MODELO SUV para a Câmara 

Municipal, conforme descrição abaixo especificada: 

Item VEÍCULO DE PASSEIO MODELO  
SUV DESCRIÇÃO DO ITEM 

Unidade 
Aquisição 

Qtd. Marca 
Modelo 

Preço 
Médio (R$) 

Preço 
Total (R$) 

01 Aquisição de VEÍCULO DE 

PASSEIO MODELO SUV, 

ANO/MODELO 2022 ou Superior 

tipo passageiro,  cor branco ou 

preto, capacidade mínima para 

cinco (5) pessoas, potência mínima 

130 cavalos, altura mínima do solo 

(entre os eixos): 170 mm, 

capacidade mínima do porta malas 

320 litros, direção hidráulica ou 

elétrica, tanque de combustível de 

no mínimo 45 litros, quatro (4) 

portas, com ar condicionado, freio 

ABS ou superior, airbag para 

motorista e passageiros, trio elétrico 

(trava, vidro e alarme) e acessórios 

obrigatórios, como cintos de 

segurança de três (3) pontas, 

estepe, chave de roda, macaco e 

triângulo. GARANTIA MÍNIMA DE 1 

ANO, A CONTAR DO 

RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

Unidade 01  148.006,25 148.006,25 

 

2. JUSTIFICATIVA: Contratação de empresas especializadas do ramo, objetivando 

aquisição de veículo de passeio modelo SUV, para suprir a necessidade dos 

vereadores em fazer visitas nos bairros rurais do município e viagens intermunicipais 
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representando o poder legislativo, tendo em vista que a Câmara Municipal não 

possui automóvel.  

3. DA AVALIAÇÃO DO CUSTO 

3.1- O custo estimado total da presente aquisição é de R$ 148.006,25 (cento e 

quarenta e oito mil reais e vinte e cinco centavos). 

3.2- O custo estimado foi apurado a partir do mapa de cotações de preços constantes 

no processo administrativo elaborado com base em orçamentos recebidos de 

empresas especializadas. 

  EMPRESAS    

DESCRIÇÃO A B C D 

VEÍCULO DE 

PASSEIO MODELO 

SUV, ANO/MODELO 

2022 ou superior. 

R$ 138.990,00 R$ 121.990,00 R$ 152.990,00 R$ 178.055,00 

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

4.1 - A entrega deverá ser feita na Câmara Municipal, situada à Rua Oswaldo 

Reynaldo nº 27, Centro, Wenceslau Braz – MG, CEP: 37512-000 nos horários de 

atendimento das 08h às 11:30h e das 13:00 às 16:00h, após a emissão de Ordem 

de Fornecimento. 

4.2 - Avisar, com antecedência, a secretária da Câmara, sobre o dia e a hora da 

entrega, através do telefone informado; 

4.3 - No caso de quaisquer problemas no veículo, inclusive divergência nas 

especificações solicitadas, a entrega será recusada pelo responsável; 

4.4 - O veículo será requisitado à empresa vencedora através da Autorização de 

Fornecimento, emitida pelo responsável da Câmara Municipal de Wenceslau Braz 

onde constarão, no mínimo: 

a) Especificação; 

b) Quantitativo; 
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c) Prazo de entrega e de pagamento; 

d) Local de entrega; 

e) Valor total do veículo, conforme preço ofertado no certame. 

4.5 - A empresa licitante deverá responsabilizar-se pelo transporte e entrega do 

veículo, na Câmara Municipal, no Município de Wenceslau Braz/MG, 

responsabilizando por todos os ônus e encargos, em virtude da execução do 

fornecimento; 

4.6 - A empresa licitante deverá arcar com todas as despesas relativas ao 

fornecimento e todos os tributos incidentes, devendo efetuar os respectivos 

pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei; 

4.7 - O veículo deverá apresentar identificação do fabricante, manual técnico e 

operacional original do fabricante, redigido em português, ou traduzido para o 

português, chave reserva e certificado de garantia mínima de 12 (doze) meses e 

atender aos dispositivos do Código Nacional de Trânsito e as demais legislações 

pertinentes; 

4.8 - Garantia contra defeito e vícios de fabricação, sem qualquer ônus adicional para 

a Câmara Municipal, contados a partir do recebimento definitivo; 

4.9 - O prazo de garantia deverá ser registrado no Certificado de Garantia e ser 

entregue juntamente com o veículo no ato da entrega; 

4.10 - No caso de defeito(s) em peça(s) e se, consequentemente, houver a sua 

substituição, a garantia será contada a partir da nova data da substituição da(s) 

peça(s) defeituosa(s); 

4.11 - A contratada deverá dispor de assistência técnica autorizada/credenciada em 

todo território nacional; 

4.12 - A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade do licitante pelo perfeito 

desempenho do bem fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 

detectadas quando da utilização dos mesmos; 
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4.13 - Só deverá ser fornecido produto com autorização expressa da Câmara, com 

a emissão de ordem de fornecimento devidamente assinadas pelo funcionário 

responsável; 

5. DO PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento do fornecimento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a 

entrega, conferência e aprovação do veículo e somente após o recebimento da 

Nota Fiscal, acompanhada da ordem de fornecimento, devendo estar em 

conformidade com a mesma; 

5.1.1 – Fica estabelecido que o pagamento sofrerá, no mínimo, o mesmo atraso, 

em dias corridos, em relação àquele provocado pela empresa para a entrega do 

veículo, desde que não haja justificativa por escrito, devidamente validada e aceita 

pela Câmara municipal, não sendo descartada, entretanto, a aplicação das 

penalidades cabíveis, como notificação, multa, rescisão de contrato e declaração 

de inidoneidade, respeitada a ampla defesa;  

5.2 - O pagamento poderá ser retido mediante o cumprimento irregular das 

exigências do edital, principalmente aquelas relativas às especificações e 

qualidade do produto; 

5.3 – Caso sejam constatados quaisquer problemas com a emissão da nota fiscal a 

mesma deverá ser substituída e o prazo passará a contar da data de sua 

reapresentação; 

5.4 - A Câmara se reserva o direito de não pagar a nota fiscal que não vier 

acompanhada da respectiva autorização de fornecimento, bem como a entrega 

sem autorização; 

5.5 - A nota fiscal que for entregue sem a comprovação da entrega, será recusada e 

não paga. 

 

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O critério de aceitação e julgamento da proposta será feito pelo menor preço por 

item. 

 

7. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
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7.1 – As servidoras competentes para autorizar e fiscalizar o cumprimento do objeto 

desta licitação será a Secretária Executiva Daniela Almeida Silva de Freitas e a 

Contadora Gleicilene Siqueira de Mello. 

 
7.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor 

responsável da Câmara deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, 

para adoção de medidas convenientes; 

7.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de matéria prima 

inadequada ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implicará em 

corresponsabilidade da Câmara ou de seus agentes e prepostos. 

7.4 - As servidoras fiscalizadoras responsáveis pelo recebimento e conferência do 

veículo anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução das obrigações assumidas, conforme exigências do Contrato, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados 

e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1 – DA FORNECEDORA 

a). Realizar o fornecimento do veículo com manual e chave reserva a Câmara 

Municipal; 

b). A licitante deverá fornecer o produto, objeto da presente licitação, acompanhado 

do Termo de Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a contar da data do 

recebimento observado o prazo maior oferecido pelo fabricante no mercado, a contar 

do recebimento definitivo; 
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c). Todas as despesas ocorridas no período de garantia, tais como conserto, 

substituição de peças, transporte, mão-de-obra e manutenção dos equipamentos 

correrão por conta da Licitante, não cabendo a Câmara quaisquer ônus; 

d). Não transferir a outrem, no todo ou parte, a responsabilidade sobre a entrega do 

objeto licitado; 

e). Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou 

em parte, o objeto licitado, em que se verificarem vícios, incorreções ou quaisquer 

outros problemas; 

f). Manter até o prazo final para a entrega do objeto licitado as mesmas condições de 

habilitação; 

g). Apresentar relação da rede de Assistência Técnica Autorizada; 

h).Obedecer a todas as condições especificadas neste edital. O não atendimento a 

esta condição caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando o licitante classificado em 1º (primeiro) lugar às penalidades previstas 

neste Edital. Ocorrendo essa hipótese, a Câmara Municipal convocará os licitantes 

remanescentes. 

i). Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais 

ocorrências durante a execução desta licitação, relativas à assistência técnica dos 

veículos; 

j). Fornecer à Câmara Municipal a competente nota fiscal referente ao fornecimento 

do referido veículo efetuado em conformidade com a solicitação da Secretaria, 

acompanhada das certidões do INSS e FGTS, se solicitadas. 

k). Substituir peças, equipamentos, acessórios, etc; no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas para a correção dos defeitos apresentados, sem ônus para a Câmara, durante 

o período do conserto, bens similares e em     condições de serem utilizados pela 

Câmara. 

l). A licitante responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta 

ou indiretamente, provocar ou causar para a Câmara /ou para terceiros, devendo 

entregar o objeto deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita 

obediência à legislação vigente. 
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m). Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 

empregados venham causar ao patrimônio da Câmara Municipal ou a terceiros, 

quando da execução dos serviços, objeto deste instrumento, ou em razão de má 

qualidade do produto; 

n). Quaisquer erros ou imperícias decorrentes da impropriedade quanto ao 

fornecimento do produto, detectado pelo órgão fiscalizador da Câmara Municipal de 

Wenceslau Braz/MG, obrigarão a LICITANTE, à sua conta e risco, a realizar novos 

serviços, na forma da Lei e do Edital e seus anexos, estando ainda sujeito às 

penalidades da Lei; 

o). A Câmara não terá nenhuma responsabilidade por danos que a execução 

das obrigações assumidas ocasionar aos funcionários, prepostos ou empregados 

da licitante, como não terá nenhuma responsabilidade perante terceiros, 

respondendo por eles, com exclusividade, esta última; 

p).Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução das obrigações assumidas. A inadimplência da 

LICITANTE, referente a esses encargos, não transfere a Câmara responsabilidade 

por seu pagamento; 

q). Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos e valores de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de eventos futuros e incertos, taxas, emolumentos, etc; 

r).Enviar as competentes notas fiscais referentes ao fornecimento para o e-mail: 

secretaria@camarawenceslaubraz.mg.gov.br. e confirmar por telefone seu 

recebimento; 

s). Apresentar a proposta realinhada dos preços negociados, na reunião do 

pregão, até 02 (dois) dias úteis, após a divulgação do resultado final. 

 

8.2 – DA CÂMARA 

a). Acompanhar a entrega do veículo realizado pela empresa vencedora do certame, 

através das servidoras responsáveis, verificando se estão sendo cumpridas todas as 

exigências deste instrumento contratual; 
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b). Esclarecer quaisquer dúvidas relativas aos veículos entregues; 

c). Conferir os veículos no momento da entrega; 

d). Efetuar o pagamento na data convencionada; 

e). Notificar, formal e tempestivamente, a licitante sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento das obrigações assumidas e; 

f). Notificar a LICITANTE por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 

e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

g). Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

inadimplemento; 

h). Verificar se o veículo está de pleno acordo com as especificações definidas no 

presente instrumento através da responsável da Câmara; 

i). Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da licitante vencedora; 

j). Comunicar imediatamente a empresa vencedora qualquer irregularidade 

manifestada na entrega dos equipamentos e durante a instalação; 

k). Autorizar e acompanhar a entrega do veículo, bem como a execução do 

fornecimento, com a finalidade de que tudo ocorra da melhor maneira possível a fim 

de se evitar transtornos e desencontros de informações, de ambas as partes; 

l). Publicar o extrato da ata de registro de preços. 

 

9 - DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 

9.1 - As despesas correspondentes à execução do objeto contratado correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária: 01.031.0001.3001 - Aquisição de Material 

Permanente (Mobiliários/Equip./Veículos e Outros) - 4.4.90.52.00  - Equipamentos e 

Material Permanente – Ficha 040 -  Fonte  100. 

10 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 – Para participação no certame a licitante deverá ser FABRICANTE ou 

CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, de acordo com a Lei Federal nº 
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6.729/79 e seus dispositivos legais, podendo ser cadastradas ou não na Câmara 

Municipal de Wenceslau Braz como fornecedor, que atendam todas as exigências 

constantes deste Edital. 

10.2- A empresa participante deverá apresentar comprovante que atende a Lei 

Federal nº 6.729/79 e seus dispositivos legais. 

10.3 – Dúvidas sobre a descrição do produto poderão ser sanadas na Câmara 

Municipal, no endereço Rua Oswaldo Reynaldo, nº 27, Centro, Wenceslau Braz – 

MG,  pelo telefone (35) 3626-11050 ou pelo e-mail: 

secretaria@camarawenceslaubraz.mg.gov.br. 

 

 

 

 

 
        

                                Daniela Almeida Silva de Freitas 
                                      Secretária 

 

 

 

Visto pela Assessoria Jurídica: 

 

 
 

Almir Fernandes 
Assessor Jurídico OAB/ MG nº 74 . 861 
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ANEXO II 

MODELO DE PROCURAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
PROCURAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

 
A empresa  , inscrita no CNPJ nº   , com 
sede administrativa na , por seu representante legal o (a) Sr. (a) , 
brasileiro, casado, empresário, portador da CI nº  , 
expedida pela , e do CPF nº  , nomeia e constitui seu bastante 
procurador, o (a) Sr (a) 
  , brasileiro, casado, empresário, portador da CI n.º , expedida pela         
, e do CPF nº  , domiciliado e residente na , nº      , no 
Bairro          , na cidade de /    , Cep: 
  , para participar das reuniões relativas ao Processo Licitatório n.º 
004/2022, EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001/202, PREGÃO 
ELETRÔNICO n.º 001/2022, podendo formular lances verbais à proposta escrita 
apresentada, quando convocado, e ainda rubricar documentos, renunciar o direito 
de interposição de recurso e apresentar impugnação, bem como, assinar atas, 
recorrer de decisões administrativas, enfim praticar todos os demais atos inerentes 
ao certame. 
 

 

   (data) 

 

____________________ 
Assinatura e carimbo  
(representante legal) 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 
EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 

A   empresa ,   inscrita   no   CNPJ   sob   o   nº ,   

com   endereço   à  , para todos os fins de direito, especialmente 

para participação na licitação acima citada, 

DECLARA o que se segue: 

 

a) que SIM ( ) ou NÃO ( ) está sob o regime de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, e/ou equiparadas, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 

123/06; 

b) que, em caso de enquadramento de microempresas e às empresas de pequeno 

porte, que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos 

com a Câmara cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida 

para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

c) que conhece e concorda com todos os termos da licitação em epígrafe e que 

cumpre plenamente todos os requisitos de Habilitação exigidos nos termos da Lei 

Federal nº 14.133/21. 

d) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo nos casos permitidos da 

pela legislação trabalhistas. 

e)  que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas. 

f) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

g) que até a presente data inexistem fatos impeditivos e/ou supervenientes que 
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impeçam a habilitação, bem como não se encontra em estado de inidoneidade, 

declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração pública Federal, 

Estadual, Municipal, e que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar 

ou contratar com a Câmara, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

h) que não possui sócio (s) ou, no caso de sociedade anônima, diretor (es) que seja 

(m) que seja cônjuge (s), companheiro (s) ou tenha (m) parentesco em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com magistrados ocupantes 

de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como com 

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados 

direta ou indiretamente à Câmara Municipal de Wenceslau Braz/MG; 

i) que cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n. 13.709/2018, devendo 

utilizar o modelo anexo a este edital. 

j) que não possui quaisquer dos impedimentos previstos nos § 4º e seguintes, todos 

do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 19 de Agosto de 2006, alterada 

pela Lei Complementar nº 147, de 7 de Agosto de 2014, cujos termos assume 

conhecer na íntegra; 

k) que têm ciência de que a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios 

na presente licitação caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 

administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21; 

l) que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado 

de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 

 
__________________, ______ de ____________de ____________ 
Cidade                              data 

 

____________________ 
Assinatura e carimbo  
(representante legal) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 
A Pregoeira da Câmara Municipal de Wenceslau Braz – MG 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 
procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2022 – 
Processo de Licitação de nº 004/2022, instaurado pela Câmara Municipal de 
Wenceslau Braz, que: 
 

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os 
documentos apresentados a Pregoeira, sujeitando-nos a eventuais 
averiguações que se façam necessárias; 
 

Comprometemo-nos a manter, durante a execução da ata de registro de 
preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, 

eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de 
impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações 
de legislação correspondente, publicada durante a vigência da Ata de Registro 
de Preços; 
 

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – 
Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão 
Eletrônico nº 001/2022 – Processo nº 004/2022, realizado pela Câmara 
Municipal de Wenceslau Braz. 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

  , em de de 2022. 
          Cidade                  data 

 

 

       

Nome da empresa + Carimbo 
Nome, RG e CPF do responsável legal da empressa 
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 
FORNECIMENTO DO VEÍCULO 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
QUE FAZEM OARTE ENTRE SI A CÂMARA 
MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - MG E 
A EMPRESA (=LICITANTE VENCEDOR) 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE 

WENCESLAU BRAZ - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 27.122.942/0001-07, 

neste ato, representada pelo seu Presidente, Sr. Waldecyr Santana da Silva, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a 

empresa ,inscrita no CNPJ sob o nº         representada 

pelo (a) Sr a) __________,CPF nº_____,RG nº_________, com 

sede à   , neste ato, doravante denominado simplesmente 

de CONTRATADA, ajustam entre si, um Contrato de FORNECIMENTO DE 

VEÍCULO em atendimento a Câmara Municipal, em virtude do Processo Licitatório 

nº 004/2021, Pregão Eletrônico nº 001/2022, em consonância com a Lei nº 

14.133/21 e ainda sob as cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto deste contrato é o fornecimento de veículos de passeio modelo SUV 

ano/modelo 2022, conforme   solicitação da Câmara Municipal. 

CLÁUSULA SEGUNDA– DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

2.1 – A CONTRATADA fornecerá o veículo previsto na cláusula anterior, da seguinte 

forma: 

2.2 - A entrega deverá ser feita na Câmara Municipal, situadoa à Rua Oswaldo 

Reynaldo, nº 27, Centro, Wenceslau Braz, nos horários das 08:00h às 11:30h e das 

13:00h às 1600h em até 90 (noventa) dias, após a emissão da ordem de 
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fornecimento. 

2.2.1 – Dados para contato: Rua Oswaldo Reynaldon nº 27, Centro, Wenceslau Braz 
– MG, telefone (35) 3626-1150. 

2.3 - Avisar, com antecedência, a secretária da Câmara, sobre o dia e a hora da 

entrega, através do telefone informado; 

2.4 - No caso de quaisquer problemas no veículo, inclusive divergência nas 

especificações solicitadas, a entrega será recusada pelo responsável; 

2.5 - O veículo será requisitado à empresa vencedora através da Autorização de 

Fornecimento, emitida pelo responsável da Câmara Municipal de Wenceslau Braz 

onde constarão, no mínimo: 

a) Especificação; 

b) Quantitativo; 

c) Prazo de entrega e de pagamento; 

d) Local de entrega; 

e) Valor total do veículo, conforme preço ofertado no certame. 

2.6 - A empresa licitante deverá responsabilizar-se pelo transporte e entrega do 

veículo, na Câmara Municipal, no Município de Wenceslau Braz/MG, 

responsabilizando por todos os ônus e encargos, em virtude da execução do 

fornecimento; 

2.7 - A empresa licitante deverá arcar com todas as despesas relativas ao 

fornecimento e todos os tributos incidentes, devendo efetuar os respectivos 

pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei; 

2.8 - O veículo deverá apresentar identificação do fabricante, manual técnico e 

operacional original do fabricante, redigido em português, ou traduzido para o 

português, chave reserva e certificado de garantia mínima de 12 (doze) meses e 

atender aos dispositivos do Código Nacional de Trânsito e as demais legislações 

pertinentes; 

2.9 - Garantia contra defeito e vícios de fabricação, sem qualquer ônus adicional para 

mailto:oficial@camarawenceslaubraz.mg.gov.br


 

CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 
RUA OSWALDO REYNALDO, Nº 27 - CENTRO – TEL (35) 3626-1150 

WENCESLAU BRAZ – ESTADO DE MINAS GERAIS 
CEP: 37.512-000 

E-MAIL: oficial@camarawenceslaubraz.mg.gov.br 
 

 

 
 

Câmara Municipal de Wenceslau Braz – MG 
Processo Licitatório nº 004/2022 

Página 35 de 43 
 

a Câmara Municipal, contados a partir do recebimento definitivo; 

2.10 - O prazo de garantia deverá ser registrado no Certificado de Garantia e ser 

entregue juntamente com o veículo no ato da entrega; 

2.11 - No caso de defeito (s) em peça (s) e se, consequentemente, houver a sua 

substituição, a garantia será contada a partir da nova data da substituição da(s) 

peça(s) defeituosa(s); 

3.12 - A contratada deverá dispor de assistência técnica autorizada/credenciada em 

todo território nacional; 

3.13 - A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade do licitante pelo perfeito 

desempenho do bem fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 

detectadas quando da utilização dos mesmos; 

3.14 - Só deverá ser fornecido produto com autorização expressa da Câmara, com 

a emissão de ordem de fornecimento devidamente assinadas pelo funcionário 

responsável. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1 - O preço total, objeto da presente aquisição é de R$ ( ) e a 

recomposição de preços, só ocorrerá nas condições estabelecidas na cláusula 

quarta deste instrumento, conforme tabela abaixo: 

 

Ite

m 

Quant. 
registrada 

Descrição do Produto Marca/ 
Modelo 

Preço unit 

R$ 

Preço total 

R$ 

** *** *************** ****** **** *** 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

4.1 – O pagamento do fornecimento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a 

entrega, conferência e aprovação do veículo e somente após o recebimento da 
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Nota Fiscal, acompanhada da ordem de fornecimento, devendo estar em 

conformidade com a mesma; 

4.1.1 – Fica estabelecido que o pagamento sofrerá, no mínimo, o mesmo atraso, 

em dias corridos, em relação àquele provocado pela empresa para a entrega do 

veículo, desde que não haja justificativa por escrito, devidamente validada e aceita 

pela Câmara municipal, não sendo descartada, entretanto, a aplicação das 

penalidades cabíveis, como notificação, multa, rescisão de contrato e declaração de 

inidoneidade, respeitada a ampla defesa;  

4.2 - O pagamento poderá ser retido mediante o cumprimento irregular das 

exigências do edital, principalmente aquelas relativas às especificações e qualidade 

do produto; 

4.3 – Caso sejam constatados quaisquer problemas com a emissão da nota fiscal a 

mesma deverá ser substituída e o prazo passará a contar da data de sua 

reapresentação; 

4.4 - A Câmara se reserva o direito de não pagar a nota fiscal que não vier 

acompanhada da respectiva autorização de fornecimento, bem como a entrega sem 

autorização; 

4.5 - A nota fiscal que for entregue sem a comprovação da entrega, será recusada e 

não paga. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS 

I - São direitos da CONTRATANTE: 

a) Modificar o presente instrumento, unilateralmente, para melhor adequação às 

finalidades de interesse público, respeitados os demais direitos da CONTRATADA; 

b) Avaliar, vistoriar e fiscalizar a forma de fornecimento do produto, através de seu 

órgão competente, mediante supervisão local, a fim de evitar o fornecimento de 

produtos incompatíveis e sem as qualidades necessárias e exigidas pelo presente 

contrato; 

c) Recusar o fornecimento do veículo quando não solicitado como também quando 

desatender as especificações descritas na cláusula primeira deste contrato. 
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II - São direitos da CONTRATADA: 

Cobrar pela realização de materiais solicitados, que não constituam objeto deste 

contrato, observadas as normas de contratação pertinentes. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 

I – São Obrigações da CONTRATADA: 

a) Realizar o fornecimento do veículo com manual e chave reserva para a Câmara 

Municipal; 

b) A licitante deverá fornecer o produto, objeto da presente licitação, acompanhado 

do Termo de Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses a contar da data do 

recebimento observado o prazo maior oferecido pelo fabricante no mercado, a contar 

do recebimento definitivo; 

c) Todas as despesas ocorridas no período de garantia, tais como conserto, 

substituição de peças, transporte, mão-de-obra e manutenção dos equipamentos 

correrão por conta da Licitante, não cabendo ao Município quaisquer ônus; 

d) Não transferir a outrem, no todo ou parte, a responsabilidade sobre a entrega do 

objeto licitado; 

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou 

em parte, o objeto licitado, em que se verificarem vícios, incorreções ou quaisquer 

outros problemas; 

f) Manter até o prazo final para a entrega do objeto licitado as mesmas condições 

de habilitação; 

g). Apresentar relação da rede de Assistência Técnica Autorizada; 

h).Obedecer a todas as condições especificadas neste edital. O não atendimento a 

esta condição caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando o licitante classificado em 1º (primeiro) lugar às penalidades previstas 

neste Edital. Ocorrendo essa hipótese, a Câmara Municipal convocará os licitantes 

remanescentes. 
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i). Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais 

ocorrências durante a execução desta licitação, relativas à assistência técnica dos 

veículos; 

j). Fornecer à Câmara Municipal a competente nota fiscal referente ao fornecimento 

do referido veículo efetuado em conformidade com a solicitação da Secretaria, 

acompanhada das certidões do INSS e FGTS, se solicitadas. 

k). Substituir peças, equipamentos, acessórios, etc; no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas para a correção dos defeitos apresentados, sem ônus para a Câmara, durante 

o período do conserto, bens similares e em     condições de serem utilizados pela 

Câmara. 

l). A licitante responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta 

ou indiretamente, provocar ou causar para a Câmara /ou para terceiros, devendo 

entregar o objeto deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita 

obediência à legislação vigente. 

m). Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 

empregados venham causar ao patrimônio da Câmara Municipal ou a terceiros, 

quando da execução dos serviços, objeto deste instrumento, ou em razão de má 

qualidade do produto; 

n). Quaisquer erros ou imperícias decorrentes da impropriedade quanto ao 

fornecimento do produto, detectado pelo órgão fiscalizador da Câmara Municipal de 

Wenceslau Braz/MG, obrigarão a LICITANTE, à sua conta e risco, a realizar novos 

serviços, na forma da Lei e do Edital e seus anexos, estando ainda sujeito às 

penalidades da Lei; 

o). A Câmara não terá nenhuma responsabilidade por danos que a execução 

das obrigações assumidas ocasionar aos funcionários, prepostos ou empregados 

da licitante, como não terá nenhuma responsabilidade perante terceiros, 

respondendo por eles, com exclusividade, esta última; 

p).Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução das obrigações assumidas. A inadimplência da 
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LICITANTE, referente a esses encargos, não transfere a Câmara responsabilidade 

por seu pagamento; 

q). Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos e valores de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de eventos futuros e incertos, taxas, emolumentos, etc; 

r).Enviar as competentes notas fiscais referentes ao fornecimento para o e-mail: 

secretaria@camarawenceslaubraz.mg.gov.br. e confirmar por telefone seu 

recebimento; 

II – Da Câmara 

a). Acompanhar a entrega do veículo realizado pela empresa vencedora do certame, 

através das servidoras responsáveis, verificando se estão sendo cumpridas todas as 

exigências deste instrumento contratual; 

b). Esclarecer quaisquer dúvidas relativas aos veículos entregues; 

c). Conferir os veículos no momento da entrega; 

d). Efetuar o pagamento na data convencionada; 

e). Notificar, formal e tempestivamente, a licitante sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento das obrigações assumidas e; 

f). Notificar a LICITANTE por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 

e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

g). Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

inadimplemento; 

h). Verificar se o veículo está de pleno acordo com as especificações definidas no 

presente instrumento através da responsável da Câmara; 

i). Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da licitante vencedora; 

j). Comunicar imediatamente a empresa vencedora qualquer irregularidade 

manifestada na entrega dos equipamentos e durante a instalação; 
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k). Autorizar e acompanhar a entrega do veículo, bem como a execução do 

fornecimento, com a finalidade de que tudo ocorra da melhor maneira possível a fim 

de se evitar transtornos e desencontros de informações, de ambas as partes; 

l). Publicar o extrato do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

7.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido: 

a) Unilateralmente pelo contratante, com base nos artigos 137 a 139 da Lei nº 

14.133/21 quando pertinentes; 

b) Por manifestação expressa de qualquer das partes, desde que notifique a 

outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e sem nada ter que pagar; 

c) Constituem motivos para rescisão sem indenização: 

c.1) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 

devidamente justificadas pela máxima autoridade da Câmara e exarada no processo 

administrativo a que se refere a Ata de Registro de Preços; 

c.2) Ocorrência de caso fortuito ou força Maior, regularmente comprovada impeditiva 

da execução do contrato. 

c.3) o descumprimento de qualquer das cláusulas desta Ata de Registro de Preços; 

c.4) a subcontratação total ou parcial do seu objeto; 

c.5) o comprometimento reiterado de falta na sua execução; 

c.6) a decretação de falência ou insolvência civil. 

7.2 O Município poderá declarar rescindido o instrumento, independentemente de 

qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada direito 

a qualquer indenização, nos seguintes casos: 

7.3 Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral, a CONTRATADA será 

notificada, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

7.4 Além das hipóteses previstas no item acima, o contrato poderá ser rescindindo 

sempre que a contratada agir dolosamente. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, tendo início no 

dia de de 2022 e 

término em          de  de 2022, podendo 

ser aditivado através de termos aditivos próprios, desde que haja interesse das 

partes. 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - As despesas correspondentes à execução do objeto contratado correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária: 01.031.0001.3001 - Aquisição de Material 

Permanente (Mobiliários/Equip./Veículos e Outros) - 4.4.90.52.00  - Equipamentos e 

Material Permanente – Ficha 040 -  Fonte  100. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PROCEDIENTO D EFISCALIZAÇÃO 

10.1 – As servidoras competentes para autorizar e fiscalizar o cumprimento do objeto 

desta licitação será a Secretária Executiva Daniela Almeida Silva de Freitas e a 

Contadora Gleicilene Siqueira de Mello. 

 
10.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor 

responsável da Câmara deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, 

para adoção de medidas convenientes; 

10.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de matéria prima 

inadequada ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implicará em 

corresponsabilidade da Câmara ou de seus agentes e prepostos. 

 

10.4 - As servidoras fiscalizadoras responsáveis pelo recebimento e conferência do 

veículo anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução das obrigações assumidas, conforme exigências do Contrato, indicando 
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dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados 

e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a Contratante 

poderá aplicar a Contratada as penalidades previstas nos artigos 155 e seguintes, 

além da responsabilização civil e penal cabíveis, sendo: 

a) - Advertência; 

b) - Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, a critério da Câmara 

e conforme a gravidade do ato; 

c) - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Câmara, por prazo não superior a 02(dois) anos; e 

d) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara Municipal 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

11.1.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Câmara poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à Contratada as penalidades previstas nos artigos 155 e 

seguintes da Lei nº 14.133/21 e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor dos 

produtos/serviços não entregues ou realizados; 

11.2 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra; 

11.3 - Aplicadas às multas, a Câmara descontará do primeiro pagamento que fizer à 

contratada, após a sua imposição. 

11.4 - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

11.5 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Câmara 

poderá ser também aplicada àqueles que: 

a) retardarem a execução das obrigações assumidas; 
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b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Câmara e; 

c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 - O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo Contratante não exime 

o contratado de sua responsabilidade por danos causados a terceiros, decorrentes 

de culpa ou dolo, em conformidade com a Cláusula Décima deste Contrato. 

 

12.2 - Fica eleito o Foro da Comarca de Itajubá /MG; para dirimir sobre as questões 

oriundas do presente instrumento, ou mesmo de sua execução. 

 

E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo em 

02 (duas) vias de igual teor e forma, com duas testemunhas instrumentárias para 

que produzam os jurídicos e legais efeitos. 

 
Wenceslau Braz, de de 2022. 

 
 

 

                                                           Waldecyr Santana da Silva 
                                               Câmara Municipal de Wenceslau Braz - MG  

                                                                         Contratante 

 
 
 

Contratada 

 
 

Testemunhas:    
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