
PROCESSO Nº 122/2016 
EDITAL Nº 036/2016 
TOMADA DE PREÇOS 003/2016. 
TIPO: Menor Preço Global.  
 
   
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, Estado do Rio Grande do Sul, 
no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, torna 
público, para conhecimentos dos interessados, que às 9:00 horas do dia 27 de junho 2016, 
em Pinhal Grande-RS, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, se reunirá a Comissão de 
Licitações, designada pela portaria nº 002/2016 com a finalidade de receber propostas referente 
a Tomada de Preços nº 003/2016, do Tipo Menor preço unitário,  para aquisição de Pneus 
novos, para uso na frota de veículos e maquinas do município de Pinhal Grande-RS. 
 
DO OBJETO: 
 
O objeto de licitação é a Aquisição de pneus novos, conforme ANEXO I deste edital 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO: 
 2.1. Poderão participar desta Tomada de Preços, quaisquer interessados, que 
detenham atividade pertinente e compatível ao objeto licitado, que possuam cadastro neste 
órgão, e que satisfaçam as condições deste edital. 
 2.2. Não poderão participar desta Tomada de Preços as empresas que: 
 2.2.1. Se encontrem em processo de falência, concordata ou recuperação; 
 2.2.2. Estejam cumprindo sanção de suspensão do direito de licitar ou de 
declaração de inidoneidade imposta pela Administração Pública, entendida esta como 
Administração Direta e Indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, abrangendo 
inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder 
público e das fundações por ele instituídas ou mantidas; 
   
 
3. DA ENTREGA DOS PRODUTOS: 
  
10.2. Os bens deverão ser entregues no almoxarifado central do Município, conforme solicitação, sem 
despesas de frete, independentemente da quantidade solicitada, no prazo máximo de três (3) dias úteis, 
no horário de expediente. 
 
10.3. Quando da entrega dos produtos, devera ser apresentado o respectivo selo de certificação da 
qualidade do INMETRO. A apresentação do selo será dispensada quando os produtos portarem o 
símbolo da marca de conformidade do INMETRO sob forma de decalque na sua superfície. 
 
10.4. A “Nota de Empenho”, remetida ao fornecedor é o documento hábil para a entrega do bem 
adquirido, contando-se a partir desta remessa os prazos legais para fornecimento. 
 
10.5. Verificada a não-conformidade de algum bem, a licitante deverá promover as correções necessárias 
no prazo máximo de dois (2) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 
 
10.6. A nota fiscal, emitida pela licitante vencedora, deverá, obrigatoriamente, acompanhar o objeto 
entregue. 
 
10.7. A licitante deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou 
inservíveis originários da compra, recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento 
mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver 



  

realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente 
adequada conforme artigos 1º e 9º da resolução CONAMA nº 416 de 30/09/2009 e legislação correlata. 

 
 
4. DA HABILITAÇÃO: 
 Para efeitos de cadastramento de empresas, os interessados deverão apresentar 
até o 3º (terceiro) dia anterior a abertura das propostas, observando o horário de 
funcionamento, junto ao setor de cadastro da Prefeitura Municipal de Pinhal Grande, os 
seguintes documentos: 
 
4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 4.1.1. Registro Comercial no caso de empresa individual; 
 4.1.2. 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. 
 4.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
4.2. REGULARIDADE FISCAL: 
 4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas- CNPJ; 
  4.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União; 
  4.2.3. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, sendo a 
última do domicílio ou sede do licitante; 
 4.2.4. Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
 4.2.5. Alvará de localização da empresa, expedido pela Prefeitura Municipal da 
jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da pessoa jurídica; 
 4.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT); 
 
4.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
   
 4.4.1. Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrativo Contábil transcritos do Livro 
diário, do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei (com indicação do 
número do Livro diário, número do registro na Junta Comercial, numeração das folhas onde 
encontram-se lançadas, Termo de autenticação da Junta Comercial, notas Explicativas, termo 
de abertura e de encerramento), que comprovem a boa situação financeira da empresa. 
 Os documentos constantes dos itens acima poderão ser apresentados em 
original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
 
5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 
 As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações no dia, hora e local 
mencionados no preâmbulo, assinadas em sua última folha e rubricadas nas demais pelos 
proponentes ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em 02 
(dois) envelopes distintos, fechados, contendo na sua parte externa e fronteira, a seguinte 
inscrição: 
 
 
 



  

MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDE/RS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDE/RS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016 
ENVELOPE Nº 002 - PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
5.1. O ENVELOPE Nº 01: 
 Serão considerados habilitadas para a abertura do envelope nº 002, os 
interessados que apresentarem a seguinte documentação e comprovações:  
 5.1.1. Carta de apresentação da empresa contendo: Nome da empresa, 
endereço completo, CNPJ, Inscrição Estadual, nome do responsável, número de telefone para 
contato e de email. 
 5.1.2.  Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Município até o terceiro 
dia anterior a data do recebimento das propostas, bem como certidões negativas que tiveram 
seus prazos de validade esgotados; 
 5.1.3. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 
45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, declaração, 
firmada por contador assinada também pelo representante da empresa, de que se enquadra 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos 
deste edital. 
 A microempresa e a empresa de pequeno porte que atender ao item 5.1.3. e que 
possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, deste edital, terá sua 
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do 
certame. 
 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa e a empresa 
de pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 
restrição. 
 A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas deste edital, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 5.1.4. Declaração que atende o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, conforme modelo ANEXO III do presente edital. 
 5.1.5. Declaração expressa de que a empresa se sujeita as condições do 
presente edital, e que não foi declarada inidônea e de inexistência de fato impeditivo para licitar 
e contratar com a Administração Pública conforme modelo ANEXO II do presente edital.  
 5.1.6. Certidão negativa de Falência ou concordata, fornecida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 30 dias; 
 5.1.7. Certidão negativa de protestos expedida pelo Cartório da Comarca da sede 
da empresa, com data de emissão inferior a 30 dias; 
 Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração, com 
firma reconhecida em cartório, com poderes para decidir a respeito dos atos constantes da 
presente licitação. 
 
 
 



  

 
 
6.2. O ENVELOPE Nº 002 DEVERÁ CONTER: 
 
                     6.2.1. Proposta financeira, por item: 
 A proposta deverá ser apresentada datilografada ou impressa por meio eletrônico em 
folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em 
linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa e deverá conter: 
 
 a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail 
(se houver) e o nome da pessoa indicada para contatos; 
 
 b) declaração assinada pelo representante legal do licitante, de que a proposta 
vigorará pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data limite prevista para entrega das 
propostas, conforme art. 64, parágrafo 3°, da Lei n° 8.666/93 e art. 6° da Lei n° 10.520, de 17-07-2002; 
 
 c) A proposta deverá, obrigatoriamente, descrever por completo o produto ofertado, 
indicando a marca, modelo, referencias e demais dados técnicos, sob pena de desclassificação. 

 
7. DA ACEITABILIDADE DOS PREÇOS: 
 Será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o 

valor estimado para a contratação. 

 
8. DO JULGAMENTO: 
               8.1. As propostas apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste 
edital serão classificadas pela ordem crescente dos preços propostos, considerando-se 
vencedor, dentre os qualificados, o licitante que apresentar o MENOR PREÇO UNITARIO, 
respeitando o critério de aceitabilidade dos preços; 
 Esta Licitação será processada e julgada com observância do previsto nos 
artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93. 
            
    8.2. CRITÉRIO DE DESEMPATE: 
              8.2.1.Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 
microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 5.1.3 deste edital. 
             8.2.2.Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte sejam iguais ou superiores em até 10% 
(dez por cento) à proposta de menor valor. 
            8.2.3.A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal 
da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 
definitivo do recurso interposto. 
            8.2.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, 
poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, 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 ou empresas de pequeno porte remanescentes, que se 
enquadrarem na hipótese do item 5.1.3 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 
e na forma prevista na alínea a deste item. 
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com propostas 
iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a 
apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 



  

                8.2.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfizer as 
exigências do item 8.4.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor 
da proposta originariamente de menor valor. 
                8.2.6. O disposto nos itens 8.2.2 à 8.2.4, 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 que atendam o item 5.1.3 deste edital. 
              8.2.7. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o 
sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 
 
9. DOS RECURSOS: 
 Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas 
nas alíneas, incisos e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO RECURSO FINANCEIRO: 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
244 – Material de Consumo 
05.01.04.122.0002.2091 
3.3.90.30.00.00.00.00 
Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social 
520 – Material de Consumo-ASPS 
07.01.10302.0018.2047 
3.3.90.30.00.00.00.00 
44008 – Material de Consumo-PAB Fixo União 
07.01.10302.0018.2047 
3.3.90.30.00.00.00.00 
623 – Material de Consumo-Vigilãncia Sanitaria 
07.01.10.301.0018.2060 
3.3.90.30.00.00.00.00 
Secretaria Municipal de Educação 
412 – Material de Consumo - MDE 
06.01.12.361.0014.2035 
3.3.90.30.00.00.00.00 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
284 – Material de Consumo 
03.01.04.122.0002.2007 
3.3.90.30.00.00.00.00 
Secretaria Municipal de Agricultura 
638 – Material de Consumo 
08.01.20.334.0019.2068 
3.3.90.30.00.00.00.00 
Gabinete do Prefeito 
204 – Material de Consumo 
02.01.04.122.0002.2004 
3.3.90.30.00.00.00.00 
 
 11. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
             11.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o vencedor, 
dentro do prazo de validade da proposta, para assinar o contrato, sob pena de decair do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93. 
             11.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo período 
de 05 (cinco) dias; 



  

             11.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração 
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então, revogará a 
licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 2% (dois por 
cento) do valor do contrato e mais a pena constante do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/94. 
 
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
             12.1. 11.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega dos bens, em até 
quinze (15) dias da entrega dos bens. 
 
11.2. O preço registrado não sofrerá qualquer tipo de reajuste durante a vigência do presente termo. 
 
11.3. O beneficiário do registro de preços poderá solicitar o equilíbrio econômico-financeiro dos preços 
vigentes, sempre acompanhado de documentação que comprove a pertinência do pedido. Até a decisão 
final da administração o valor será o efetivamente registrado. 

 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
             13.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 
de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Pinha Grande, Setor de 
Licitações e Contratos, sito à Avenida Integração, 2691, ou pelo telefone 55-3278-1135 ramal 211, ou 
email: compras@pinhalgrande.rs.gov.br, no horário de expediente, preferencialmente, com antecedência 
mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

 
            13.2. São partes integrantes deste edital: 
 a) ANEXO I - Objeto; 
 f) ANEXO II – Modelo de Declaração de cumprimento do edital, inidoneidade e 
inexistência de fatos impeditivos; 
                      g) ANEXO III – Modelo de Declaração de que não emprega menores de 18 anos;  
             13.3. É facultada a Comissão de Licitações, em qualquer fase do processo, a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do procedimento 
licitatório, ou solicitar esclarecimentos adicionais aos licitantes, que deverão ser efetuados no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 
             13.4. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 
disposições do presente Edital; 
             13.5. Todos os documentos e propostas deverão ser rubricados pelos licitantes 
presentes e pelos membros da comissão de licitação; 
             13.6. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da 
documentação e propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento, 
salvo nos casos previstos em lei; 
             13.7. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 
propostas ou quaisquer outros documentos, exceto os previstos em lei; 
             13.8. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar recursos, 
assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e membros da 
Comissão de Licitações. Todas as reclamações, impugnações, recursos, colocações e 
protestos só serão aceitos por escrito e assinados pelo solicitante. 
             13.9. Ao Prefeito Municipal de Pinhal Grande, fica assegurado o direito de, no 
interesse da Administração anular a presente licitação por alguma ilegalidade, sem que por este 
motivo tenham os concorrentes o direito a qualquer reclamação ou indenização; 
           13.10. Uma vez dada por iniciada à seção de abertura dos envelopes da documentação, 
não serão admitidos, para participação no processo, licitantes retardatários; 

mailto:compras@pinhalgrande.rs.gov.br


  

           13.11. Havendo desistência expressa de todos os licitantes de interporem recursos, 
intenção esta que deverá constar na ata circunstanciada a ser lavrada e que é parte do 
processo, proceder-se-á a imediata abertura das propostas; 
           13.12. Este edital poderá ser impugnado por irregularidade na aplicação da Lei, nas 
condições expostas no artigo 41 da Lei 8.666/93; 
           13.13. Os documentos solicitados durante o processo licitatório poderão ser originais 
acompanhados de cópia simples ou cópias autenticadas, não sendo admitidos e nem 
considerados documentos de outra natureza. 
           Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário de expediente da 
Prefeitura Municipal de Pinhal grande-RS, sito à Av. Integração, 2691, em Pinhal Grande-RS, 
pelo telefone (055) 3278-1135 ou pelo email: compras@pinhalgrande.rs.gov.br. 
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 06 de junho de 
2016. 
 
 
 

                  Selmar Roque Durigon                                                                                              
Prefeito Municipal 

 
 

Este Edital foi examinado e aprovado pelo  
Assessor Jurídico do Município em 

_____/_____/2016. 
 

___________________________  
Eduardo Baptistela 
Assessor Jurídico 
OAB/RS 47.433 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ANEXO I 

 
OBJETO/MODELO DE PROPOSTA 

 
Fornecedor:  
CNPJ:  
Endereço:  
Cidade/telefone: 
Representante Legal: 

 

 
 

**A validade da proposta é de 60 dias. 
 

CARIMBO E DATA: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ITEM 
 

QUANT ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 06 PNEU LISO 900x200    

02 08 PNEU BORRACHUDO 900x20    

03 06 PNEU LISO 7,50x16    

04 08 PNEU BORRACHUDO 7,50x16    

05 10 PNEU LISO 1000x20    

06 08 PNEU BORRACHUDO 1000x20    

07 06 PNEU BORRACHUDO 215/75/17,5    

08 04 PNEU 205/55/16    

09 08 PNEU 185/60/14    

10 06 PNEU 225/65/16    

11 12 PNEU 185/65/14    

12 06 PNEU265/65/17    

13 04 PNEU 215/80/13    

14 02 PNEU 1400x24 16 LONAS    

15 04 PNEU 12/16,5    

16 10 PNEU RADIAL 1000/20    

17 10 PNEU RADIAL 275/80/22, 5    

18 12 PNEU 175/70/14    

19 12 PNEU 175/70/13    

20 08 PNEU 185/70/14    



  

 
ANEXO II 

 
 
Ao 
Município de Pinhal Grande-RS,  
Comissão de Licitações 
Tomada de Preços nº 003/2016. 
 
 
 
A Empresa [ Razão Social da Licitante ], através da presente, declara para os devidos fins, que 
tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações da Tomada de preços 
003/2016, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta 
licitação. 
Declara que vai cumprir corretamente o Edital, e que não foi declarada Inidônea e inexistem 
fatos de impedimento de licitar com a administração pública. 
E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 
 
 
 
_________________, em _______ de _____________ de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 
[ Dados da Declarante: 

Razão Social e 
Carimbo do CNPJ ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

ANEXO III 
 
 
Ao 
Município de Pinhal Grande-RS.  
Comissão  de Licitações 
Tomada de Preços nº 003/2016. 
 
 
A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua ________, nº_____, 
_________(Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante Legal, (Nome/CI), 
DECLARA, sob as penas da Lei, que de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 
8.666/93 e o disposto no Inc.XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, QUE NÃO EMPREGA 
MENORES DE 18 ANOS. 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
_________________, em _______ de _____________ de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 
[ Dados da Declarante: 

Razão Social e 
Carimbo do CNPJ ] 

 
 
 
 
 
 
 

 


