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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 93/2014 

REGISTRO DE PREÇOS  

 

Município de Não-Me-Toque 
Edital de Pregão Presencial nº 93/2014 
Tipo de julgamento: menor preço por lote 

 

Edital de pregão para a contratação de 
empresa para o fornecimento de peças para veícu-
los da frota. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, no uso de suas atribuições, torna público, pa-

ra conhecimento dos interessados, que às 9:30 horas, do dia 28 do mês de Outubro do ano de 2014, na 

sala de reuniões da Secretaria de Administração, localizada na Av. Alto Jacui n.º 840 se reunirão o pregoei-

ro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 21.645, com a finalidade de receber propostas e docu-

mentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento, processando-se essa 

licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, do Decreto Municipal nº 059/06, de 07 de 

abril de 2006 (pregão), do Decreto Municipal 337/11 de 13 de dezembro de 2011(Registro de Preços), com 

aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 

 

 

1. DO OBJETO:  

1.1 - O objeto deste Pregão Presencial é o REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de peças auto-

motivas, parte mecânica, novas e originais ou genuínas, especificadas neste edital, a serem fornecidas 

quando o Município tiver necessidade.  

1.1.1 – As peças deverão possuir garantia mínima de 06 (seis) meses, a contar da Nota Fiscal de entrega. 

1.2 – A especificação completa do produto a ser adquirido consta no ANEXO I. 

1.3 – As peças deverão ser inteiramente novas, sem terem passado por qualquer processo de reciclagem, 

recondicionamento ou manufatura. 

1.4 – As peças deverão obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO e atender eficazmente às 

finalidades que delas naturalmente se esperam, sempre peças de primeira linha. 

1.4.1 – Entende-se por peças novas e originais ou genuínas, de primeira linha, para fins do objeto deste 

edital, todos os componentes fabricados por indústrias que fornecem para as montadoras. 
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1.5 - As quantidades constantes do ANEXO I são estimativas máximas, não se obrigando a Administração 

pela aquisição total.  

 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, 

deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacra-

dos, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguin-

te inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE 

EDITAL DE PREGÃO Nº 93/2014 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

--------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE 

EDITAL DE PREGÃO Nº 93/2014 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

2.2. Todo o documento exigido no presente instrumento convocatório poderá ser apresentado em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por servidor, ou, ainda, pu-

blicação em órgão da imprensa oficial. 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de seu 

representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e 

credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos 

envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, de-

verá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e auten-

ticado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou 

de sociedade por ações; 
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 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 

sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual autenticado. 

 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhe-

cida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome 

da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do ou-

torgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante com firma re-

conhecida em cartório, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e 

para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 c) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 

 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acom-

panhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa de-

va assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o 

documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a licitante 

fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, 

de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, fora 

dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra 

como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

3.5.1. As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, con-

forme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora 

dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enqua-

dram no limite de receita referido acima. 

 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pes-

soas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 - 

PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 
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4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participa-

ção de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, prev is to no i tem 03.  

  

5. PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser datada e assi-

nada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou en-

trelinhas, e deverá conter: 

                   a) razão social da empresa; 

                   b) descrição completa, mencionando as especificações do item, o fabricante do produto cotado, 

sendo aceito somente um fabricante para cada item; 

       c) preço unitário de cada item e o valor total de cada lote desta licitação, indicado em moe-

da nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribui-

ções sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam so-

bre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vence-

dora. 

5.2. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço unitário até, no máximo, 

duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual con-

tratação. 

5.3. Fica autorizada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de dili-

gência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, quando entender por interpreta-

ção sistêmica a melhor garantia à supremacia di interesse público em confronto com os princípios constitu-

cional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvol-

vimento nacional sustentável. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, à autora da oferta de valor mais 

baixo e as das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lan-

ces, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as 

autoras das melhores propostas, até no máximo de 03 (três), oferecermos novos lances, verbais e sucessi-

vos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 

convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 

decrescentes, a partir da autora da proposta classificada a de maior preço e as demais em ordem decres-

cente de valor, até a proclamação da vencedora. 
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6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determina-

ção da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obede-

cida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada à palavra a licitante e esta poderá apresentar nova proposta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 2% (dois por cento). 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penali-

dades constantes no item 13 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão 

da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 

mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das pro-

postas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço por lote e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente 

com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes mani-

festarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 

pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consig-

nados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada ven-

cedora a licitante que ofertar o menor preço por lote, desde que a proposta tenha sido apresentada de 

acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

 a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

 b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

 c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do 

item 5; 

 d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexe-

qüíveis. 

 Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com 

o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamentos das propostas, vantagens não previstas no edital. 
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6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art.44, §2, da 

Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para 

as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 3.5.1. deste edital. 

6.15.1. Entendem-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela mi-

croempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de 

menor valor. 

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-à da seguinte forma: 

         a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será convo-

cada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, proposta inferior àquela considerada, até então, de 

menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

        b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não 

apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 

microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrem na hipótese do item 

6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

6.17. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfazer as exigências do item 6.16 deste 

edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor 

valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 

registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classifica-

ção, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

6.20. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação 

dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, os 

seguintes documentos: 

7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal conforme o 

modelo do Decreto Federal n° 4.358-02 e art. 27 da Lei 8.666/93 (declaração de menores disponível no site 

da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque). 

 

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

 c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
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 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funciona-

mento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2.1Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 

7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto item 3 deste edi-

tal. 

 

7.1.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado – DIC/TE – www.sefaz.rs.gov.br. 

 b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contri-

buições Federais expedidas pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à 

dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); 

 c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

 d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

 e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 

 f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 g) certidão nacional de débitos trabalhistas: Lei n.º 12.440; 

 h) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do Município de Não-Me-Toque. 

 i) Declaração emitida pela empresa atestando que não possui em seu quadro societário servidor 

público ou da ativa do Município de Não-Me-Toque, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 

economia mista, quando for o caso. 

7.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5.1, 

que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos no item 

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

a sua regularidade em dois dias úteis, a contar do 1º dia útil subseqüente ao da sessão em que foi declara-

da como vencedora do certame. 

7.2.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, a critério 

da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

7.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro 

fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a com-

parecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.2.3 O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a co-

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

http://www.naometoquers.com.br/
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7.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, implicará na inabilitação do licitan-

te e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.1, 

alínea a, deste edital. 

7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 60 (ses-

senta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no pra-

zo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

8. DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DOS PREÇOS. 

8.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, es-

ta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

8.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que 

todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso 

no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista 

imediata do processo. 

8.3.  O interessado em apresentar o recurso deverá observar os seguintes procedimentos: 

8.3.1. O recurso deve ser apresentado de forma escrita, fundamentada e conter assinatura do impugnante 

em via original; 

8.3.2. O recurso será recebido no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, sito á Av. Alto Jacui, 840, centro, 

no horário das 08h15min às 11h30min e das 13h30mim às 17 horas; ou 

8.3.3. O recurso poderá ser encaminhado por correio eletrônico (e-mail), para o endereço edi-

tal.impugnacao@naometoquers.com.br. Nesse caso o documento original deverá ser digitalizado e encami-

nhado em anexo à mensagem, para que no Setor de Compras seja impresso e registrado no Protocolo Ge-

ral da Prefeitura Municipal.  

8.3.4. Somente será apreciado o teor dos documentos protocolados na forma definida nos itens anteriores. 

8.4. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do pregão, 

são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

8.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homo-

logará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro 

de Preços. 

8.6. A ata de registro de preços será formalizada e será subscrita pela autoridade que assinou o edital. 

8.7. A licitante convocada para assinar a ata que deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído. 

8.8. Colhidas as assinaturas, a Ata será imediatamente publicada e, se for o caso, promover a exclusão de 

que trata o subitem anterior. 

 

9. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO: 
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9.1 O prazo de vigência do presente REGISTRO DE PREÇOS será de 01 (um) ano, a contar de sua assina-

tura. 

9.2 – O prazo de entrega das peças não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) horas contados a partir do 

recebimento do (s) empenho (s). 

9.3 – O prazo de garantia das peças deverá ser de no mínimo 06 (seis) meses. 

9.4 – Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante beneficiário deverá promover as 

correções necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeitando-se ás penalidades previs-

tas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, especialmente para efeito de 

substituição, no caso de não atendimento ao solicitado, arcando com todos os custos de transporte. 

9.5 – O (s) produto (s), após o envio da(s) nota (s) de empenho pelo Município, deverá (ão) ser entregue (s) 

na Secretaria Municipal de Obras, localizada na Av. Guilherme Augustin, nº 2280, no horário das 08:00 às 

11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, com despesas de frete e descarregamento por conta da (s) empre-

sa (s) vencedora (s). 

9.6 – Por ocasião da entrega as peças deverão ser entregues em sua embalagem original de fábrica, invio-

láveis, constando inclusive os seguintes dados: identificação do fabricante, especificações técnicas e termo 

de garantia dos produtos. 

9.7 – A Administração rejeitará o fornecimento em desacordo com as especificações constantes deste Edi-

tal. 

 

10 – DAS CONTRATAÇÕES 

10.1 Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contra-

tos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na pró-

pria Ata. 

10.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles po-

derão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, 

sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

10.3 Quando da necessidade da contratação, a administração convocará o fornecedor indicado, celebrando 

o contrato ou instrumento equivalente. 

10.4 Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem deverá 

providenciar e encaminhar à administração municipal, no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da convoca-

ção, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais, estaduais, munici-

pais e a de débitos trabalhistas sob pena de a contração não se concretizar. 

10.5 Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem den-

tro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas. 

10.6 O fornecedor do bem deverá, no prazo de 02 (dois) dias corridos contados da data da convocação, 

comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de contrato ou retirar instrumento equivalente. 

http://www.naometoquers.com.br/
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11.  DO PAGAMENTO: 

11.1. O pagamento será efetuado em até 07 (sete) dias úteis da entrega e conferência das quantidades so-

licitadas pelo Município. 

11.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar a nota fiscal do produto entregue de acordo com o 

respectivo empenho (ordem de compra). 

11.3. Será obrigatório constar no corpo de cada Nota Fiscal emitida, em local de fácil visualização, a indica-

ção do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite 

de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

11.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, 

ou outro índice que vier a substituí-lo. 

11.5. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

 

12. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

12.1. Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, será concedido 

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela CONTRATADA, desde que suficientemente 

comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 

 

13. FISCALIZAÇÃO: 

13.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da Admi-

nistração Municipal, através de servidor designado como Fiscal, a quem competirá comunicar ao Gestor as 

falhas por ventura constatadas no cumprimento do contrato, de acordo com normatização interna. 

13.2. A Fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do Tribunal. 

13.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente aten-

didas pela adjudicatória, sem qualquer ônus à Administração Municipal. 

13.4. Qualquer fiscalização exercida pela Administração Municipal, feita em seu exclusivo interesse, não 

implica em corresponsabilidade pela execução dos serviços e não exime a adjudicatória de suas obrigações 

de fiscalização e perfeita execução do contrato. 

13.5. A Fiscalização da Administração Municipal, em especial, terá o dever de verificar o cumprimento dos 

termos do contrato, especialmente no que se refere á qualidade na prestação dos serviços, podendo exigir 

as cautelas necessárias à prevenção do erário. 

 

14. DAS PENALIDADES: 

http://www.naometoquers.com.br/
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14.1. Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de contratante, 

as licitantes, conforme a infração estará sujeitas às seguintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contra-

tar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contrata-

ção; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10(dez) dias úteis, após os quais será 

considerada inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 03 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneida-

de cumulada com a suspensão do direito de licitar a contratar com a Administração Pública pelo prazo de 

05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 

14.2.   As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

14.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for importa ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

15. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:  

15.1 – Segundo o art. 41 § 1o  da Lei 8666/93 “Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 

licitação por irregularidade na aplicação desta Lei”, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis an-

tes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e respon-

der à impugnação em até 3 (três) dias úteis.  

 15.2 – O interessado em apresentar impugnação ao presente edital deverá observar os seguintes procedi-

mentos: 

15.2.1 – A impugnação deve ser apresentada de forma escrita, fundamentada e conter assinatura do im-

pugnante em via original; 

http://www.naometoquers.com.br/
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15.2.2 – A impugnação será recebida no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, sito á Av. Alto Jacui, 840, 

centro, no horário das 08h15min às 11h30min e das 13h30mim às 17 horas; ou 

15.2.3 – A impugnação poderá ser encaminhada por correio eletrônico (e-mail), para o endereço edi-

tal.impugnacao@naometoquers.com.br. Nesse caso o documento original deverá ser digitalizado e encami-

nhado em anexo à mensagem, para que no Setor de Compras seja impresso e registrado no Protocolo Ge-

ral da Prefeitura Municipal. O impugnante receberá mensagem eletrônica com a confirmação do recebimen-

to e número de registro do protocolo. 

15.2.3 - Somente será apreciado o teor dos documentos protocolados na forma definida nos itens anterio-

res. 

15.3 – Em caso de procedência da impugnação, se for o caso, será marcada nova data para a realização do 

certame, sendo feita a publicação no site da Prefeitura: www.naometoquers.com.br, e no jornal local.  

15.4 – Se a ocorrência da impugnação for de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retarda-

mento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e a ampla de-

fesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002 e legislação vigente.  

15.5 – Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá 

em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93, assegu-

rados o contraditório e a ampla defesa. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

16.1. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão encontrar-

se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Compras e Licitações. 

16.2 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do 

certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro 

dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

16.3. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu en-

dereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

16.4. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, alíneas b, c, d, e, f, g, h e i 

serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferido pela 

Administração. 

16.5. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do 

limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

16.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

16.7. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ile-

galidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

http://www.naometoquers.com.br/
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16.8. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 

 a) ANEXO I – Relação de veículos e peças por lote 

 b) ANEXO II – Modelo proposta financeira; 

 d) ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços. 

16.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Não-Me-Toque para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e 

do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

 

                                Não-Me-Toque, 07 de Outubro de 2014.   

                  

 

 

 

TEODORA BERTA SOUILLJJEE LÜTKEMEYER 

Prefeita Municipal 
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Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque

Relação - Itens da Licitação por Lotes
:Modalidade Pregao Presencial  N°  93 / 2014
:Avaliação :Data Registropor Lotes 07/10/2014
:Tipo :Data AberturaMenor Preço
:Recurso

Quantidade

Lote 1

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

6,00PÇ        1 AMORTECEDOR  -  -DIANTEIRO1 16250
6,00PÇ        18 SAPATA  -  /LONA TRASEIRA1 17287
3,00PÇ        3 BOMBA AGUA1 16652
6,00PÇ        4 BOMBA  -  -DE COMBUSTÍVEL1 15624
6,00PÇ        5 CORREIA DENTADA1 17363
6,00PÇ        6 CORREIA ALTERNADOR1 17093
6,00PÇ        7 DISCO DE FREIO1 14990
3,00PÇ        8 ESCAPAMENTO  -  -SILENCIOSO1 18118
3,00UN        9 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE CABO DE VELA1 16248
3,00UN        10 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE VELAS1 16248
1,00PÇ        11 JUNTA  -  -HOMOCINÉTICA1 15609
6,00UN        12 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO1 16052
6,00UN        13 KIT AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16247
3,00UN        14 KIT EMBREAGEM1 14286
6,00JOGO      15 PASTILHA FREIO  -  -JOGO1 16249
6,00PÇ        16 ROLAMENTO  -  -DIANTEIRO1 15131
6,00PÇ        17 ROLAMENTO  -  -TRASEIRIO1 15131
6,00PÇ        2 AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16250

Quantidade

Lote 2

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

6,00PÇ        314 AMORTECEDOR  -  -DIANTEIRO1 16250
6,00PÇ        331 SAPATA  -  /LONA TRASEIRA1 17287
3,00PÇ        316 BOMBA AGUA1 16652
6,00PÇ        317 BOMBA  -  -DE COMBUSTÍVEL1 15624
6,00PÇ        318 CORREIA DENTADA1 17363
6,00PÇ        319 CORREIA ALTERNADOR1 17093
6,00PÇ        320 DISCO DE FREIO1 14990
3,00PÇ        321 ESCAPAMENTO  -  -SILENCIOSO1 18118
3,00UN        322 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE CABO DE VELA1 16248
3,00UN        323 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE VELAS1 16248
1,00PÇ        324 JUNTA  -  -HOMOCINÉTICA1 15609
6,00UN        325 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO1 16052
6,00UN        326 KIT AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16247
3,00UN        327 KIT EMBREAGEM1 14286
6,00JOGO      328 PASTILHA FREIO  -  -JOGO1 16249
6,00PÇ        329 ROLAMENTO  -  -DIANTEIRO1 15131
6,00PÇ        330 ROLAMENTO  -  -TRASEIRIO1 15131
6,00PÇ        315 AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16250

Quantidade

Lote 3

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

4,00PÇ        332 AMORTECEDOR  -  -DIANTEIRO1 16250
6,00PÇ        349 SAPATA  -  /LONA TRASEIRA1 17287
2,00PÇ        334 BOMBA AGUA1 16652
2,00PÇ        335 BOMBA  -  -DE COMBUSTÍVEL1 15624
4,00PÇ        336 CORREIA DENTADA1 17363
4,00PÇ        337 CORREIA ALTERNADOR1 17093
4,00PÇ        338 DISCO DE FREIO1 14990
2,00PÇ        339 ESCAPAMENTO  -  -SILENCIOSO1 18118
2,00UN        340 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE CABO DE VELA1 16248
2,00UN        341 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE VELAS1 16248
2,00PÇ        342 JUNTA  -  -HOMOCINÉTICA1 15609
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Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque

Relação - Itens da Licitação por Lotes
:Modalidade Pregao Presencial  N°  93 / 2014
:Avaliação :Data Registropor Lotes 07/10/2014
:Tipo :Data AberturaMenor Preço
:Recurso

Quantidade

Lote 3

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

4,00UN        343 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO1 16052
4,00UN        344 KIT AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16247
2,00UN        345 KIT EMBREAGEM1 14286
6,00JOGO      346 PASTILHA FREIO  -  -JOGO1 16249
6,00PÇ        347 ROLAMENTO  -  -DIANTEIRO1 15131
6,00PÇ        348 ROLAMENTO  -  -TRASEIRIO1 15131
4,00PÇ        333 AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16250

Quantidade

Lote 4

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

4,00PÇ        350 AMORTECEDOR  -  -DIANTEIRO1 16250
6,00PÇ        367 SAPATA  -  /LONA TRASEIRA1 17287
2,00PÇ        352 BOMBA AGUA1 16652
2,00PÇ        353 BOMBA  -  -DE COMBUSTÍVEL1 15624
4,00PÇ        354 CORREIA DENTADA1 17363
4,00PÇ        355 CORREIA ALTERNADOR1 17093
4,00PÇ        356 DISCO DE FREIO1 14990
2,00PÇ        357 ESCAPAMENTO  -  -SILENCIOSO1 18118
2,00UN        358 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE CABO DE VELA1 16248
2,00UN        359 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE VELAS1 16248
2,00PÇ        360 JUNTA  -  -HOMOCINÉTICA1 15609
4,00UN        361 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO1 16052
4,00UN        362 KIT AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16247
2,00UN        363 KIT EMBREAGEM1 14286
6,00JOGO      364 PASTILHA FREIO  -  -JOGO1 16249
6,00PÇ        365 ROLAMENTO  -  -DIANTEIRO1 15131
6,00PÇ        366 ROLAMENTO  -  -TRASEIRIO1 15131
4,00PÇ        351 AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16250

Quantidade

Lote 5

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

4,00PÇ        73 AMORTECEDOR  -  -DIANTEIRO1 16250
6,00PÇ        90 SAPATA  -  /LONA TRASEIRA1 17287
2,00PÇ        75 BOMBA AGUA1 16652
2,00PÇ        76 BOMBA  -  -DE COMBUSTÍVEL1 15624
4,00PÇ        77 CORREIA DENTADA1 17363
4,00PÇ        78 CORREIA ALTERNADOR1 17093
4,00PÇ        79 DISCO DE FREIO1 14990
2,00PÇ        80 ESCAPAMENTO  -  -SILENCIOSO1 18118
2,00UN        81 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE CABO DE VELA1 16248
2,00UN        82 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE VELAS1 16248
2,00PÇ        83 JUNTA  -  -HOMOCINÉTICA1 15609
4,00UN        84 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO1 16052
4,00UN        85 KIT AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16247
2,00UN        86 KIT EMBREAGEM1 14286
6,00JOGO      87 PASTILHA FREIO  -  -JOGO1 16249
6,00PÇ        88 ROLAMENTO  -  -DIANTEIRO1 15131
6,00PÇ        89 ROLAMENTO  -  -TRASEIRIO1 15131
4,00PÇ        74 AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16250

Quantidade

Lote 6

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

6,00PÇ        91 AMORTECEDOR  -  -DIANTEIRO1 16250
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Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque

Relação - Itens da Licitação por Lotes
:Modalidade Pregao Presencial  N°  93 / 2014
:Avaliação :Data Registropor Lotes 07/10/2014
:Tipo :Data AberturaMenor Preço
:Recurso

Quantidade

Lote 6

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

6,00PÇ        92 AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16250
3,00PÇ        93 BOMBA AGUA1 16652
6,00PÇ        94 BOMBA  -  -DE COMBUSTÍVEL1 15624
6,00PÇ        95 CORREIA DENTADA1 17363
6,00PÇ        96 CORREIA ALTERNADOR1 17093
6,00PÇ        97 DISCO DE FREIO1 14990
3,00PÇ        98 ESCAPAMENTO  -  -SILENCIOSO1 18118
3,00UN        99 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE CABO DE VELA1 16248
3,00UN        100 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE VELAS1 16248
1,00PÇ        101 JUNTA  -  -HOMOCINÉTICA1 15609
6,00UN        102 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO1 16052
6,00UN        103 KIT AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16247
3,00UN        104 KIT EMBREAGEM1 14286
6,00JOGO      105 PASTILHA FREIO  -  -JOGO1 16249
6,00PÇ        106 ROLAMENTO  -  -DIANTEIRO1 15131
6,00PÇ        107 ROLAMENTO  -  -TRASEIRIO1 15131
6,00PÇ        108 SAPATA  -  /LONA TRASEIRA1 17287

Quantidade

Lote 7

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

4,00PÇ        109 AMORTECEDOR  -  -DIANTEIRO1 16250
6,00PÇ        126 SAPATA  -  /LONA TRASEIRA1 17287
2,00PÇ        111 BOMBA AGUA1 16652
2,00PÇ        112 BOMBA  -  -DE COMBUSTÍVEL ELETRÔNICA1 15624
4,00PÇ        113 CORREIA DENTADA1 17363
4,00PÇ        114 CORREIA ALTERNADOR1 17093
4,00PÇ        115 DISCO DE FREIO1 14990
2,00PÇ        116 ESCAPAMENTO  -  -SILENCIOSO1 18118
2,00UN        117 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE CABO DE VELA1 16248
2,00UN        118 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE VELAS1 16248
2,00PÇ        119 JUNTA  -  -HOMOCINÉTICA1 15609
4,00UN        120 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO1 16052
4,00UN        121 KIT AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16247
2,00UN        122 KIT EMBREAGEM1 14286
6,00JOGO      123 PASTILHA FREIO  -  -JOGO1 16249
6,00PÇ        124 ROLAMENTO  -  -DIANTEIRO1 15131
6,00PÇ        125 ROLAMENTO  -  -TRASEIRIO1 15131
4,00PÇ        110 AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16250

Quantidade

Lote 8

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

4,00PÇ        127 AMORTECEDOR  -  -DIANTEIRO1 16250
6,00PÇ        144 SAPATA  -  /LONA TRASEIRA1 17287
2,00PÇ        129 BOMBA AGUA1 16652
2,00PÇ        130 BOMBA  -  -DE COMBUSTÍVEL1 15624
4,00PÇ        131 CORREIA DENTADA1 17363
4,00PÇ        132 CORREIA ALTERNADOR1 17093
4,00PÇ        133 DISCO DE FREIO1 14990
2,00PÇ        134 ESCAPAMENTO  -  -SILENCIOSO1 18118
2,00UN        135 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE CABO DE VELA1 16248
2,00UN        136 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE VELAS1 16248
2,00PÇ        137 JUNTA  -  -HOMOCINÉTICA1 15609
4,00UN        138 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO1 16052



Página 4 de 7

08/10/2014 10:42:02

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque

Relação - Itens da Licitação por Lotes
:Modalidade Pregao Presencial  N°  93 / 2014
:Avaliação :Data Registropor Lotes 07/10/2014
:Tipo :Data AberturaMenor Preço
:Recurso

Quantidade

Lote 8

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

4,00UN        139 KIT AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16247
2,00UN        140 KIT EMBREAGEM1 14286
6,00JOGO      141 PASTILHA FREIO  -  -JOGO1 16249
6,00PÇ        142 ROLAMENTO  -  -DIANTEIRO1 15131
6,00PÇ        143 ROLAMENTO  -  -TRASEIRIO1 15131
4,00PÇ        128 AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16250

Quantidade

Lote 9

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

4,00PÇ        145 AMORTECEDOR  -  -DIANTEIRO1 16250
6,00PÇ        162 SAPATA  -  /LONA TRASEIRA1 17287
2,00PÇ        147 BOMBA AGUA1 16652
2,00PÇ        148 BOMBA  -  -DE COMBUSTÍVEL1 15624
4,00PÇ        149 CORREIA DENTADA1 17363
4,00PÇ        150 CORREIA ALTERNADOR1 17093
4,00PÇ        151 DISCO DE FREIO1 14990
2,00PÇ        152 ESCAPAMENTO  -  -SILENCIOSO1 18118
2,00UN        153 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE CABO DE VELA1 16248
2,00UN        154 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE VELAS1 16248
2,00PÇ        155 JUNTA  -  -HOMOCINÉTICA1 15609
4,00UN        156 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO1 16052
4,00UN        157 KIT AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16247
2,00UN        158 KIT EMBREAGEM1 14286
6,00JOGO      159 PASTILHA FREIO  -  -JOGO1 16249
6,00PÇ        160 ROLAMENTO  -  -DIANTEIRO1 15131
6,00PÇ        161 ROLAMENTO  -  -TRASEIRIO1 15131
4,00PÇ        146 AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16250

Quantidade

Lote 10

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

4,00PÇ        163 AMORTECEDOR  -  -DIANTEIRO1 16250
6,00PÇ        180 SAPATA  -  /LONA TRASEIRA1 17287
2,00PÇ        165 BOMBA AGUA1 16652
2,00PÇ        166 BOMBA  -  -DE COMBUSTÍVEL1 15624
4,00PÇ        167 CORREIA DENTADA1 17363
4,00PÇ        168 CORREIA ALTERNADOR1 17093
4,00PÇ        169 DISCO DE FREIO1 14990
2,00PÇ        170 ESCAPAMENTO  -  -SILENCIOSO1 18118
2,00UN        171 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE CABO DE VELA1 16248
2,00UN        172 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE VELAS1 16248
2,00PÇ        173 JUNTA  -  -HOMOCINÉTICA1 15609
4,00UN        174 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO1 16052
4,00UN        175 KIT AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16247
2,00UN        176 KIT EMBREAGEM1 14286
6,00JOGO      177 PASTILHA FREIO  -  -JOGO1 16249
6,00PÇ        178 ROLAMENTO  -  -DIANTEIRO1 15131
6,00PÇ        179 ROLAMENTO  -  -TRASEIRIO1 15131
4,00PÇ        164 AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16250

Quantidade

Lote 11

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

4,00PÇ        181 AMORTECEDOR  -  -DIANTEIRO1 16250
6,00PÇ        198 SAPATA  -  /LONA TRASEIRA1 17287
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Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque

Relação - Itens da Licitação por Lotes
:Modalidade Pregao Presencial  N°  93 / 2014
:Avaliação :Data Registropor Lotes 07/10/2014
:Tipo :Data AberturaMenor Preço
:Recurso

Quantidade

Lote 11

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

2,00PÇ        183 BOMBA AGUA1 16652
2,00PÇ        184 BOMBA  -  -DE COMBUSTÍVEL1 15624
4,00PÇ        185 CORREIA DENTADA1 17363
4,00PÇ        186 CORREIA ALTERNADOR1 17093
4,00PÇ        187 DISCO DE FREIO1 14990
2,00PÇ        188 ESCAPAMENTO  -  -SILENCIOSO1 18118
2,00UN        189 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE CABO DE VELA1 16248
2,00UN        190 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE VELAS1 16248
2,00PÇ        191 JUNTA  -  -HOMOCINÉTICA1 15609
4,00UN        192 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO1 16052
4,00UN        193 KIT AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16247
2,00UN        194 KIT EMBREAGEM1 14286
6,00JOGO      195 PASTILHA FREIO  -  -JOGO1 16249
6,00PÇ        196 ROLAMENTO  -  -DIANTEIRO1 15131
6,00PÇ        197 ROLAMENTO  -  -TRASEIRIO1 15131
4,00PÇ        182 AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16250

Quantidade

Lote 12

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

4,00PÇ        199 AMORTECEDOR  -  -DIANTEIRO1 16250
6,00PÇ        216 SAPATA  -  /LONA TRASEIRA1 17287
2,00PÇ        201 BOMBA AGUA1 16652
2,00PÇ        202 BOMBA  -  -DE COMBUSTÍVEL1 15624
4,00PÇ        203 CORREIA DENTADA1 17363
4,00PÇ        204 CORREIA ALTERNADOR1 17093
4,00PÇ        205 DISCO DE FREIO1 14990
2,00PÇ        206 ESCAPAMENTO  -  -SILENCIOSO1 18118
2,00UN        207 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE CABO DE VELA1 16248
2,00UN        208 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE VELAS1 16248
2,00PÇ        209 JUNTA  -  -HOMOCINÉTICA1 15609
4,00UN        210 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO1 16052
4,00UN        211 KIT AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16247
2,00UN        212 KIT EMBREAGEM1 14286
6,00JOGO      213 PASTILHA FREIO  -  -JOGO1 16249
6,00PÇ        214 ROLAMENTO  -  -DIANTEIRO1 15131
6,00PÇ        215 ROLAMENTO  -  -TRASEIRIO1 15131
4,00PÇ        200 AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16250

Quantidade

Lote 13

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

4,00PÇ        217 AMORTECEDOR  -  -DIANTEIRO1 16250
6,00PÇ        234 SAPATA  -  /LONA TRASEIRA1 17287
2,00PÇ        219 BOMBA AGUA1 16652
2,00PÇ        220 BOMBA  -  -DE COMBUSTÍVEL1 15624
4,00PÇ        221 CORREIA DENTADA1 17363
4,00PÇ        222 CORREIA ALTERNADOR1 17093
4,00PÇ        223 DISCO DE FREIO1 14990
2,00PÇ        224 ESCAPAMENTO  -  -SILENCIOSO1 18118
2,00UN        225 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE CABO DE VELA1 16248
2,00UN        226 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE VELAS1 16248
2,00PÇ        227 JUNTA  -  -HOMOCINÉTICA1 15609
4,00UN        228 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO1 16052
4,00UN        229 KIT AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16247
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Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque

Relação - Itens da Licitação por Lotes
:Modalidade Pregao Presencial  N°  93 / 2014
:Avaliação :Data Registropor Lotes 07/10/2014
:Tipo :Data AberturaMenor Preço
:Recurso

Quantidade

Lote 13

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

2,00UN        230 KIT EMBREAGEM1 14286
6,00JOGO      231 PASTILHA FREIO  -  -JOGO1 16249
6,00PÇ        232 ROLAMENTO  -  -DIANTEIRO1 15131
6,00PÇ        233 ROLAMENTO  -  -TRASEIRIO1 15131
4,00PÇ        218 AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16250

Quantidade

Lote 14

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

4,00PÇ        235 AMORTECEDOR  -  -DIANTEIRO1 16250
6,00PÇ        252 SAPATA  -  /LONA TRASEIRA1 17287
2,00PÇ        237 BOMBA AGUA1 16652
2,00PÇ        238 BOMBA  -  -DE COMBUSTÍVEL1 15624
4,00PÇ        239 CORREIA DENTADA1 17363
4,00PÇ        240 CORREIA ALTERNADOR1 17093
4,00PÇ        241 DISCO DE FREIO1 14990
2,00PÇ        242 ESCAPAMENTO  -  -SILENCIOSO1 18118
2,00UN        243 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE CABO DE VELA1 16248
2,00UN        244 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE VELAS1 16248
2,00PÇ        245 JUNTA  -  -HOMOCINÉTICA1 15609
4,00UN        246 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO1 16052
4,00UN        247 KIT AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16247
2,00UN        248 KIT EMBREAGEM1 14286
6,00JOGO      249 PASTILHA FREIO  -  -JOGO1 16249
6,00PÇ        250 ROLAMENTO  -  -DIANTEIRO1 15131
6,00PÇ        251 ROLAMENTO  -  -TRASEIRIO1 15131
4,00PÇ        236 AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16250

Quantidade

Lote 15

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

4,00PÇ        253 AMORTECEDOR  -  -DIANTEIRO1 16250
6,00PÇ        270 SAPATA  -  /LONA TRASEIRA1 17287
2,00PÇ        255 BOMBA AGUA1 16652
2,00PÇ        256 BOMBA  -  -DE COMBUSTÍVEL1 15624
4,00PÇ        257 CORREIA DENTADA1 17363
4,00PÇ        258 CORREIA ALTERNADOR1 17093
4,00PÇ        259 DISCO DE FREIO1 14990
2,00PÇ        260 ESCAPAMENTO  -  -SILENCIOSO1 18118
2,00UN        261 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE CABO DE VELA1 16248
2,00UN        262 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE VELAS1 16248
2,00PÇ        263 JUNTA  -  -HOMOCINÉTICA1 15609
4,00UN        264 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO1 16052
4,00UN        265 KIT AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16247
2,00UN        266 KIT EMBREAGEM1 14286
6,00JOGO      267 PASTILHA FREIO  -  -JOGO1 16249
6,00PÇ        268 ROLAMENTO  -  -DIANTEIRO1 15131
6,00PÇ        269 ROLAMENTO  -  -TRASEIRIO1 15131
4,00PÇ        254 AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16250

Quantidade

Lote 16

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

4,00PÇ        271 AMORTECEDOR  -  -DIANTEIRO1 16250
6,00PÇ        288 SAPATA  -  /LONA TRASEIRA1 17287
2,00PÇ        273 BOMBA AGUA1 16652
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Relação - Itens da Licitação por Lotes
:Modalidade Pregao Presencial  N°  93 / 2014
:Avaliação :Data Registropor Lotes 07/10/2014
:Tipo :Data AberturaMenor Preço
:Recurso

Quantidade

Lote 16

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

2,00PÇ        274 BOMBA  -  -DE COMBUSTÍVEL1 15624
4,00PÇ        275 CORREIA DENTADA1 17363
4,00PÇ        276 CORREIA ALTERNADOR1 17093
4,00PÇ        277 DISCO DE FREIO1 14990
2,00PÇ        278 ESCAPAMENTO  -  -SILENCIOSO1 18118
2,00UN        279 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE CABO DE VELA1 16248
2,00UN        280 PEÇAS DIVERSAS  -  -JOGO DE VELAS1 16248
2,00PÇ        281 JUNTA  -  -HOMOCINÉTICA1 15609
4,00UN        282 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO1 16052
4,00UN        283 KIT AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16247
2,00UN        284 KIT EMBREAGEM1 14286
6,00JOGO      285 PASTILHA FREIO  -  -JOGO1 16249
6,00PÇ        286 ROLAMENTO  -  -DIANTEIRO1 15131
6,00PÇ        287 ROLAMENTO  -  -TRASEIRIO1 15131
4,00PÇ        272 AMORTECEDOR  -  -TRASEIRO1 16250

Quantidade

Lote 17

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

10,00UN        289 BATERIA  -  -45 AH1 16526
10,00UN        292 BATERIA  -  -100 AH1 16526
10,00UN        291 BATERIA  -  -90 AH1 16526
10,00UN        290 BATERIA  -  -60 AH1 16526

Quantidade

Lote 18

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

10,00PÇ        293 LAMPADA  -  -H1=12V1 15601
10,00PÇ        294 LAMPADA  -  -H1=24V1 15601
10,00PÇ        295 LAMPADA  -  -H3=12V1 15601
10,00PÇ        300 LAMPADA  -  -H7=24V1 15601
10,00PÇ        297 LAMPADA  -  -H4=12V1 15601
10,00PÇ        298 LAMPADA  -  -H4=24V1 15601
10,00PÇ        299 LAMPADA  -  -H7=12V1 15601
10,00PÇ        296 LAMPADA  -  -H3=24V1 15601

Quantidade

Lote 19

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

20,00PÇ        301 LAMPADA  -  -1 POLO 21W 12V1 15601
20,00PÇ        304 LAMPADA  -  -2 POLOS 5W=21W 24V1 15601
20,00PÇ        303 LAMPADA  -  -1 POLO 21W 24V1 15601
20,00PÇ        302 LAMPADA  -  -2 POLOS 5W=21W 12V1 15601

Quantidade

Lote 20

UnidadeItem Item Lote DescriçãoProduto

20,00PAR       305 PALHETAS  -  -16"1 16522
20,00PAR       306 PALHETAS  -  -18"1 16522
20,00PAR       307 PALHETAS  -  -19"1 16522
20,00PAR       308 PALHETAS  -  -20"1 16522
20,00PAR       313 PALHETAS  -  -26"1 16522
20,00PAR       310 PALHETAS  -  -22"1 16522
20,00PAR       311 PALHETAS  -  -23"1 16522
20,00PAR       312 PALHETAS  -  -24"1 16522
20,00PAR       309 PALHETAS  -  -21"1 16522
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2014 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

À  

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS 

Proponente: 

a) Razão Social:____________________________________________________________ 

b) Endereço:_______________________________________________________________ 

c) Telefone:_____________________________ E-mail: ____________________________ 

d) CNPJ: 

e) Conta Bancária:________________ Agência nº:_______________Banco:____________ 

 Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para constar no registro de preços, no 

fornecimento dos itens relacionados na tabela abaixo. 

 

Item Descrição Quantidade Valor unitário 

Mínima Máxima 

    

    

VER TABELA EM ANEXO 

Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos da licitação, interando-nos dos mesmos para 

elaboração da presente proposta. 

E em consonância aos referidos documentos, declaramos: 

1 – Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta 

do contrato em anexo; 

2 – Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou vantagens, e 

frete para a entrega das mercadorias. 

Observação: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com 

todas as características do objeto e exigências constantes no edital. 

 

Local e data: 

Carimbo e Assinatura do Licitante 

http://www.naometoquers.com.br/
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ANEXO III 

República Federativa do Brasil 
Estado do Rio Grande do Sul 
Município de Não-Me-Toque 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2014 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Aos..............dias do mês de .............................do ano de dois mil e quatorze, nas dependências do Centro 

Administrativo Municipal, situada na Av. Alto Jacuí, nº 840, o Município de Não-Me-Toque, Sr. Teodora 

Berta Souilljjee Lütkemeyer, nos termos do art. 15 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em face da 

classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial 93/2014, para REGISTRO DE PREÇOS, 

por deliberação da Comissão de Licitação, homologada em ...... de ................... de 2014, e publicada no 

Jornal A FOLHA, em ..... de ........... de 2014, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços 

mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão, aquelas enunciadas 

abaixo e nos itens que se seguem. 

 Lote 01: (nome da empresa), com sede na __________, representada nesse ato, por seu 

representante legal, Sr. _________, portador da cédula de identidade RG nº _________ e CPF nº 

________; 

 Lote 02: (nome da empresa), com sede na __________, representada nesse ato, por seu 

representante legal, Sr. _________, portador da cédula de identidade RG nº _________ e CPF nº 

________; 

 Lote 03: (nome da empresa), com sede na __________, representada nesse ato, por seu 

representante legal, Sr. _________, portador da cédula de identidade RG nº _________ e CPF nº 

________. 

 Lote 04: (nome da empresa), com sede na __________, representada nesse ato, por seu 

representante legal, Sr. _________, portador da cédula de identidade RG nº _________ e CPF nº 

________. 

 

1 – OBJETO 

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados 

no Anexo I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2014, que passa a fazer parte dessa Ata, como parte 

integrante. 

1.1. A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual fornecimento de peças mecânicas, 

veículos leves. 

1.2. As peças serão requisitadas de acordo com a necessidade e conveniência deste Município. 
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1.3. A existência de preços registrados não obriga este Município a contratar, sendo facultada a realização 

de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

1.5. As peças serão inteiramente novas originais ou genuínas, sem terem passado por qualquer processo 

de reciclagem, recondicionamento ou manufatura. 

1.6. As peças devem obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO e atender eficazmente às 

finalidades que delas naturalmente se esperam, sempre peças de primeira linha. 

1.7. O prazo de garantia mínimo de 06 (seis) meses, a contar do recebimento pelo Município, devendo a 

empresa substituir imediatamente as peças que apresentarem defeitos dentro do prazo concedido, arcando 

com todos os custos de transporte. 

 

2 – VIGÊNCIA 

2.1 - A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura. 

2.2 - Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, esse Município não está obrigado a adquirir 

exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela 

estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a 

preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições. 

 

3 – CONTRATO 

3.1 - Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos 

específicos com as empresas, com posteriores solicitações conforme disposto nos subitens 5.1 a 5.8. 

 

4 – PREÇOS 

4.1 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do 

“Demonstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata. 

 

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1 – As solicitações para a prestação de serviços à contratada por parte da Administração Municipal serão 

feitas através de Pedido de Compra, sendo enviada a empresa contratada uma Ordem de Compra ou Nota 

de Empenho para formalização. 

5.2 – A Ordem de Compra ou Nota de Empenho será entregue à CONTRATADA, com uma antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) horas marcado para o fornecimento. 

5.3 – As peças deverão ser entregues de acordo com o Anexo I do edital. 

5.4 – As peças serão fornecidas conforme a necessidade de cada veículo e determinado pela Ordem de 

Compra ou Nota de Empenho. 
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5.5 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento dos serviços 

desde que obedecidas às condições da Autorização de Fornecimento, conforme previsão do edital de 

Pregão Presencial nº 70/2014 que precedeu a formalização dessa Ata. 

5.6 – O registro dos preços promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços 

registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da 

aquisição. 

 

6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1 – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses: 

 a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços; 

 b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa 

aceitável; 

 c) quando o fornecedor não retirar a Ordem de Serviços, no prazo estabelecido, sem justificativa 

aceitável; 

 d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao 

praticado no mercado; 

 e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de 

cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito 

ou força maior; 

6.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nas alíneas “a)” a “e)”, será 

formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por 

publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado. 

 

7- PENALIDADES 

7.1 – Os serviços cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser realizados conforme a 

necessidade de cada secretaria logo após a data de assinatura de Autorização de Fornecimento. 

7.2 – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 10 (dez) dias, após o qual será 

considerada inexecução contratual; 

7.3 – Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de (um ano); 

7.4 – Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulado com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois 

anos). 
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7.5 – As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 

8. FISCALIZAÇÃO 

8.1 – A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da 

Administração Municipal, através de servidor designado como Fiscal, a quem competirá comunicar ao 

Gestor as falhas por ventura constatadas no cumprimento do contrato, de acordo com normatização interna. 

8.2 – A Fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse da Administração Municipal. 

8.3 – Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente 

atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus à Administração Municipal. 

8.4 – Qualquer fiscalização exercida pela Administração Municipal, feita em seu exclusivo interesse, não 

implica em corresponsabilidade pela execução dos serviços e não exime a CONTRATADA de suas 

obrigações de fiscalização e perfeita execução do contrato. 

8.5 – A Fiscalização da Administração Municipal, em especial, terá o dever de verificar o cumprimento dos 

termos do contrato, especialmente no que se refere à qualidade na prestação dos serviços, podendo exigir 

as cautelas necessárias à preservação do erário. 

 

9 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 

9.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro 

de Preços ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando 

vierem a atrasar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto do contrato: 

 a) greve geral; 

 b) calamidade pública; 

 c) interrupção dos meios de transporte; 

 d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 

 e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 

10.406/2002). 

9.2 – Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada. 

9.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser 

comunicado a Administração, até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início 

da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento 

da ocorrência como caso fortuito ou de força maior. 

 

10 – FORO 

10.1 - Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriunda da presente Ata, fica eleito o 

Foro de Não-Me-Toque. 
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11 – CÓPIAS 

11.1 - Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:  

 a) uma (1) para a empresa registrada; 

 b) uma (1) para o Setor de Licitações. 

 

11.2 - E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições 

estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pela Prefeita Municipal Srª. 

TEODORA BERTA SOUILLJJEE LÜTKEMEYER, pelo(s) Sr.(s) ___________, CPF nº  _________, Carteira 

de Identidade _________, representando a(s) EMPRESA(S) REGISTRADA(S). 

    NÃO-ME-TOQUE, .... de ................. de 2014. 

 

                                          TEODORA BERTA SOUILLJJEE LÜTKEMEYER 

                                                     Prefeita Municipal 

                                                           CONTRATANTE 

 

                                       

                                                          CONTRATADA 
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