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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

LICITAÇÃO COMPARTILHADA 

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari, Consórcio Público constituído 
na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza 
autárquica, inscrito no CNPJ 07.242.772/0001/89 e com sede na ERS 130, nº 3665 sala 08, 
Bairro Montanha, Lajeado/RS, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria nº 
15/2021, comunica aos interessados que realizará LICITAÇÃO COMPARTILHADA na 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual contratação, com fornecimento parcelado de SERVIÇOS DE RECAPAGEM, 
RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS para os ÓRGÃOS PARTICIPANTES desta 
licitação. O procedimento licitatório obedecerá às disposições contidas nas Leis nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e, 
subsidiariamente na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e às condições e exigências 
estabelecidas neste Edital. 

TIPO: Menor Preço por item  

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado 

ORÇAMENTO: Sigiloso 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h do dia 30/05/2022 até às 07h59min do dia 
09/06/2022 

ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS: das 08h às 08h29min do dia 09/06/2022 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h30 do dia 09/06/2022 

PLATAFORMA ELETRÔNICA: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

O orçamento da Administração é sigiloso, com fundamento no art. 15 §1º do DECRETO Nº 
10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, na Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 3º, e será tornado 
público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação compartilhada tem por objeto registrar preços para aquisição de 
SERVIÇOS DE RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS pelos entes 
consorciados ao Consisa na condição de Órgãos Participantes desta licitação e conforme 
os quantitativos estimados e especificações do objeto constante do Termo de Referência, 
Anexo I deste Edital. 

1.2. O Consisa é o Órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de 
procedimentos para registro dos preços e gerenciamento da ata de registro de preços 
desta licitação compartilhada. 

1.3. Não serão permitidas adesões a esta licitação. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1. São Órgãos Participantes do presente processo licitatório o Consórcio Intermunicipal 
de Serviços do Vale do Taquari (CONSISA) e os entes consorciados conforme lista abaixo: 

2.1.1. Entes Consorciados: Anta Gorda, Arvorezinha, Boqueirão do Leão, Canudos do Vale, 
Capitão, Coqueiro Baixo, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Estrela, 
Forquetinha, Imigrante, Marques de Souza, Poço das Antas, Pouso Novo, Progresso, 
Putinga, Roca Sales, Santa Clara do Sul, São Valentim do Sul, Sério, Travesseiro e Westfália. 

2.1.2. São entes consorciados os Municípios que ratificaram por lei o Protocolo de Intenções 
do CONSISA e que se manifestaram formalmente mediante prévia indicação dos itens e 
quantitativos a serem licitados, através do preenchimento de formulário próprio no 
Sistema de Compras do CONSISA. 

2.2. Os entes acima supracitados não estão obrigados a contratar o objeto desta licitação 
ou tampouco observar as quantidades indicadas neste Edital, ficando-lhe facultada a 
utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 
ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. A sessão deste pregão ocorrerá eletronicamente, em sessão pública, e iniciará com a 
convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Diário Oficial 
do Estado e no sítio eletrônico do Consórcio, bem como realizada em conformidade com 
este edital na data, no horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo. 

3.2. Poderão participar deste pregão eletrônico todas as empresas que atendam às 
condições deste edital e seus anexos e que estejam devidamente credenciadas no Portal 
de Compras Públicas: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

3.3. O pregão na forma eletrônica será conduzido pelo CONSISA com o apoio operacional 
do Portal de Compras Públicas, disponível no endereço eletrônico 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, oferecendo recursos de criptografia e de 
autenticação que garantam as condições de segurança nas etapas do certame. 

3.4. Como condição para participação neste Pregão, o licitante prestará as seguintes 
declarações em campo próprio do sistema eletrônico: 

3.4.1. de que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, 
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e da conformidade de 
sua proposta com as exigências definidos no edital; 

3.4.2. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n. 
123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 
a 49; 

3.4.3. de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame e que está ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; que não emprega menor de 18 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.5. A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará o licitante às sanções 
previstas no art. 49 do Decreto n. 10.024/2019 e nas demais cominações legais. 

3.6. Não poderão participar desta licitação: 

a) as empresas impedidas de licitar e contratar com o Consisa e seus Municípios 
Consorciados, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

b) as empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de 
contratar com o Consórcio e seus Municípios Consorciados, com fundamento no art. 87, 
inciso III, da Lei n. 8.666/1993; 

c) as empresas declaradas inidôneas, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993 e 
art. 46 da Lei n. 8.443/1992; 

d) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação e 
quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei n. 
8.666/1993; 

e) empresas reunidas em consórcio ou que se apresentam sob a forma de cooperativa. 

f) instituições sem fins lucrativos qualificadas como Oscip. 

3.7. Os documentos desta licitação deverão: 

a) ser apresentados com os dados do CNPJ da unidade empresarial (matriz/filial) 
responsável pela execução do objeto desta licitação, com exceção: 

a.1) da Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos 
federais e à Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados e do Certificado de 
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, que deverá ser da matriz da 
pessoa jurídica; 

a.2) da Certidão de falência/recuperação judicial e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT que deverá ser da matriz (sede) da pessoa jurídica; 

a.3) dos demais documentos de habilitação que, pela própria natureza, comprovadamente 
possam ser emitidos de forma centralizada, em nome da matriz (sede) e filial, da pessoa 
jurídica; 

a.4) dos documentos de qualificação técnica com CNPJ da matriz, quando a participante 
da licitação for filial. 

b) estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor; 
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c) no modo digital e na hipótese de dúvida em relação à integridade do referido 
documento, deverão ser apresentados em original, em publicação da imprensa oficial ou 
em cópia autenticada por cartório ou por servidor qualificado como pregoeiro; 

d) quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências 
de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 
apresentados com tradução livre; 

d.1) na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato 
ou da ata de registro de preços, os documentos de habilitação serão traduzidos por 
tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto n. 8.660, 
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos 
respectivos consulados ou embaixadas; 

d.2) aplicam-se, no que couber, o disposto nos itens anteriores no caso de documentos 
apresentados em outros idiomas por licitantes nacionais; 

 

4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO 

4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, ambas intransferíveis e de 
responsabilidade única do Usuário, obtidas junto ao Portal de Compras Públicas. Devem 
ser observados e seguidos, inclusive, os seguintes aspectos: 

a) remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de 
habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares; 

b) responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do Consisa por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros; 

c) acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

d) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de 
acesso; 

e) utilizar a chave de identificação e a senha de acesso, pessoal e intransferível, para 
participar do pregão na forma eletrônica; 

f) solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 
próprio. 
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4.2. O credenciamento do licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema 
implicará responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.3. O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. 

4.4. Todos os custos decorrentes do credenciamento no Portal de Compras Públicas, da 
elaboração e apresentação de propostas e habilitação, serão de responsabilidade do 
licitante. 

 

5. DO REGISTRO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Exclusivamente através do Portal de Compras Públicas, o licitante deverá remeter a sua 
proposta inicial (digitada ou importada em arquivo conforme orientações do Portal), para 
um ou mais itens do objeto deste Edital, bem como apresentar os documentos de 
habilitação exigidos neste certame, até a data e horário indicados no preâmbulo, quando 
então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento e tais documentos. 

5.2. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente apresentados. 

5.3. Quanto à proposta eletrônica inicial, deverão ser observados os seguintes pontos: 

a) em relação a cada item, não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste 
Edital e seus anexos; 

b) o sistema estará configurado para receber o valor unitário de cada item, em moeda 
nacional e com até 2 (duas) casas decimais após a vírgula; 

c) no campo de “DETALHAMENTO DO ITEM” deverão ser incluídas apenas informações que 
complementem a especificação do produto; 

d) no campo “MODELO”, deverá ser especificado um único modelo para o item, quando 
aplicável; 

e) no campo “FABRICANTE”, deverá ser especificado um único fabricante para o item, 
quando aplicável; 

f) demais especificações da Proposta devem seguir o disposto no item 8. 

5.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
declarar, sob pena de decair seu Direito de Pequena Empresa, em campo próprio do 
sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/06, para fazer jus aos benefícios 
previstos nessa lei. 
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5.5. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante mais bem 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso ao 
público após o encerramento do envio de lances. 

5.5.1. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação, não haverá 
ordem de classificação das propostas, ocorrendo somente após os procedimentos de 
negociação e julgamento da melhor proposta. 

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública 
na internet, mediante utilização da chave de acesso e da senha. 

6.2. Os licitantes interessados poderão participar da sessão pública na internet, por meio 
do uso dos recursos de acesso ao sistema eletrônico. 

6.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.4. Antes do início da fase competitiva, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e 
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
no edital. 

6.5. Os licitantes deverão acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública deste pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de desconexão. 

 

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 

7.2. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, momento em que 
os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

7.3. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do respectivo 
valor consignado no registro. 

7.4. Na formulação de lances, deverão ser observados os seguintes aspectos: 

a) os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste edital; 

b) o licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema; 
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c) não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 

7.5. Durante a sessão pública deste certame, os licitantes serão informados em tempo real 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor. 

7.6. Será adotado o envio de lances no modo de disputa “aberto e fechado”, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

7.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido 
o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, a recepção de 
lances será automaticamente encerrada. 

7.8. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 
até o encerramento deste prazo. 

7.8.1. Não havendo o mínimo de três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 
os autores dos melhores lances na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer 
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 

7.9. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de vantajosidade. 

7.9.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo 
de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, 
o disposto no item 7.9. 

7.10. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da etapa fechada, no caso de nenhum licitante classificado na etapa de lance 
fechado atender às exigências de habilitação. 

7.11. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa 
de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.12. Quando a desconexão persistir por tempo superior a quinze minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após decorridas 24 horas da comunicação 
do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial. 

7.14. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate 
previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n. 123/2006, seguido da aplicação do 
critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei n. 8.666/1993, se não houver licitante que 
atenda à primeira hipótese. 
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7.15. Não havendo envio de lances após o início da fase competitiva, remanescendo 
somente as propostas iniciais, os critérios de desempate serão aplicados da seguinte forma: 

a) observância dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei 
Complementar n. 123/2006 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do 
art. 3º da Lei n. 8.666/1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese; e 

b) persistindo o empate, haverá sorteio pelo sistema eletrônico entre as propostas 
empatadas. 

 

8. DO ENVIO DA PROPOSTA CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO 
LUGAR 

8.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta, observado o critério de julgamento, 
não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital. 

8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.3. A proposta adequada ao último lance após negociação do licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar 
da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, podendo esse prazo ser prorrogado pelo 
pregoeiro, mediante solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo 
o prazo estabelecido e formalmente aceita pelo pregoeiro, e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 

b) apresentar a identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da 
proponente, referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e 
indicação de endereço eletrônico (e-mail); 

c) ter indicação única de preço para o item, em moeda nacional, com exibição do valor 
unitário e total em algarismos e o valor total da proposta em algarismos e por extenso, com 
duas casas decimais, conforme preços praticados no mercado, devidamente ajustada ao 
lance vencedor. 

8.4. O preço proposto no lance final será fixo e irreajustável e nele deverão estar incluídos 
os tributos, fretes e demais encargos. 

8.5. Além dos requisitos previstos no item 8.3, a proposta de preços a ser encaminhada, 
independente da fase em que estiver, deverá conter: 

a) a descrição clara do item cotado, com indicação da quantidade, da marca e do modelo 
(caso aplicável), de acordo com as especificações constantes no termo de referência, Anexo 
I deste edital; 
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b) o prazo de realização dos serviços de no máximo, cinco dias úteis, contados do 
recebimento da nota de empenho pelo fornecedor; 

c) constar que a garantia mínima dos serviços será de 06 (seis) meses ou 20.000 (vinte mil) 
quilômetros rodados. Para pneus ‘fora de estrada’ deverá ser de 2.000 (duas mil) horas 
trabalhadas a partir da data da montagem dos pneus. A validade iniciará na data de 
compra, conforme nota fiscal; 

d) o prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias, contado da data da sessão 
pública de recebimento da proposta de preços. 

8.6. No caso de os prazos de entrega, de garantia e/ou de validade serem omitidos na 
proposta, o pregoeiro entenderá como sendo iguais aos previstos, respectivamente, no 
subitem 8.5 alíneas “b”, “c” e “d”. 

8.7. Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que 
contenham índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca 
do licitante. 

8.8. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 
mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

8.9. A proposta deverá obedecer aos termos deste edital e seus anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 

8.10. O licitante fica obrigado a indicar o CNPJ da unidade empresarial responsável pela 
execução do objeto da contratação (matriz ou filial). 

8.11. Sem prejuízo do disposto no item 8.3 deste edital, o pregoeiro poderá solicitar o envio 
de documentos complementares àqueles entregues na abertura do certame, 
determinando prazo para o atendimento. 

 

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação à 
referência estipulada para contratação neste edital e em seus anexos, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

a) não atenderem às exigências deste edital e seus anexos; 

b) apresentarem valor unitário, após a fase de lances e ou negociação, superiores a 20% do 
menor preço cotado pelo Consórcio para cada item; 
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9.3. Erros no preenchimento da proposta não são motivo suficiente para a sua 
desclassificação, quando esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do 
preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

9.3.1. O pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, sanear erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada. 

9.3.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para saneamento das 
propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 
sistema com, no mínimo, 24 horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.4. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros 
setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão. 

9.5. O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, determinando prazo para o 
atendimento, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 
aceita pelo pregoeiro. 

9.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.7. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

10.1. Os documentos de habilitação apresentados deverão estar no nome e CNPJ do 
licitante, e em plena validade na data de abertura do certame. 

10.1.1. Não serão aceitos protocolos, documentos não autenticados na forma da lei, nem 
documentos com prazo de validade vencido.  

10.1.2. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 120 (cento 
e vinte) dias contados da data de emissão, exceto Comprovante de Inscrição no CNPJ e 
Documentos de Habilitação Técnica (quando este for solicitado e não estar vinculado a 
prazo específico) 

10.2. A HABILITAÇÃO JURÍDICA far-se-á com a verificação dos seguintes documentos: 

a) Cópia do documento de identidade e CPF do representante legal da empresa; 

b) Documento de constituição da empresa: Registro Comercial no caso de empresa 
individual; Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
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sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
ou Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

c) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

d) Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto desse certame; 

e) Certidão Negativa de Falência ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, 
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

f) Comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito 
de tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/06, quando for o caso. 

10.3. A HABILITAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL far-se-á com a verificação dos seguintes 
documentos: 

a) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Federal (abrangendo inclusive os 
relativos à seguridade social e a dívida ativa da União, documento conjunto emitido pelo 
Ministério da Fazenda), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da interessada; 

b) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

10.4. A HABILITAÇÃO TÉCNICA far-se-á com a verificação dos seguintes documentos: 

a) Licença Ambiental expedida pelo órgão ambiental competente, exigível para a atividade 
objeto da presente licitação. 

b) Registro da empresa no Inmetro, referente aos itens constantes na Portaria Inmetro nº 
258/2020. 

10.5. DECLARAÇÃO, em papel timbrado da empresa e assinada pelo Representante Legal, 
constando que: 

a) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e da conformidade de sua 
proposta com as exigências definidos no edital; 

b) cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n. 123/2006, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for 
o caso. 

c) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame e que está ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

d) não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
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e) de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do 
art. 5º, da Constituição Federal; 

10.6. O licitante que apresentar documentação em desacordo com este edital será 
inabilitada. 

10.7. Conforme regem os artigos 42 e 43, da Lei Complementar n. 123/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião de participação do certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

10.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

10.7.2 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.8.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legalmente previstas, 
quando serão convocados os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

10.8. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

10.9. Será declarado vencedor o licitante que apresentar menor preço, cumprir com os 
dispositivos do item 9 e que cumprir todos os requisitos de habilitação. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer durante a sessão pública, em campo próprio no 
sistema eletrônico 

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante implicará decadência do 
direito de recurso. 

11.3. Caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção 
de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.4. A recorrente deverá apresentar, em campo próprio do sistema e por escrito, as razões 
do recurso no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a 
apresentar, se desejarem, contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término 
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
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11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Constatada a regularidade dos atos procedimentais, o objeto deste pregão será 
adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação 
caberá à autoridade competente para homologação. 

 

13. DO CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES 

13.1. O Cadastro Reserva de Fornecedores será formado por todos os licitantes classificados 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, excetuados 
os classificados em primeiro lugar com os quais serão registrados ata de registro de preços.  

 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Homologado o resultado deste Pregão, os licitantes vencedores dos itens ora 
homologados serão convocados para assinar, de forma exclusivamente eletrônica, a Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até três dias úteis, contado da data do recebimento do 
documento oficial de convocação. 

14.1.1. O prazo para que os licitantes classificados assinem o documento após serem 
convocados, poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, quando solicitado 
pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Consisa. 

14.1.2. Na assinatura da ata de registro de preços poderá ser exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser mantidas pelos 
licitantes durante a vigência da ata de registro de preços e, quando previsto, no contrato. 

14.2. Na hipótese de o fornecedor classificado em primeiro lugar ter seu registro cancelado, 
não assinar ou não aceitar as Atas de Registro de Preços de Fornecimento, no prazo e 
condições estabelecidas, poderão ser convocados os Fornecedores do Cadastro de Reserva, 
na ordem de classificação, podendo o primeiro sofrer as penalidades impostas por Lei, após 
regular Processo Administrativo. 

14.2.1. Os Fornecedores do cadastro de reserva serão incluídos na respectiva ata da sessão 
na forma de anexo, na sequência da classificação do certame, segundo a ordem da última 
proposta apresentada durante a fase competitiva, excluído o percentual referente à 
margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da 
Lei Federal nº 8.666/93; 
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14.3. Observados os critérios e condições estabelecidas neste Edital e o preço registrado, os 
Órgãos Participantes poderão comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a 
ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro 
classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado. 

14.4. A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos 
Participantes, a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização 
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

14.5. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no site do 
Consórcio e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. 

 

15. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. A vigência da Ata de Registro de Preços é de doze meses. 

15.2. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações 
previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

15.2.1. Nessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a 
Ata e iniciar outro processo licitatório. 

15.2.2. Na hipótese da situação prevista no art. 19 do Decreto n.º 7.892/2013, não havendo 
êxito nas negociações, o Consisa procederá com a revogação da ata de registro de preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

16. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

16.1.  Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata. 

 

17. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

17.1.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 

17.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 
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I – convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado pelo mercado; 

II – frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem 
aplicação de penalidade; 

III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

17.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
Órgão Gerenciador poderá: 

I – negociar os preços; 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

17.2. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes de revisão não poderão ultrapassar os 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época 
do registro – equação econômico-financeira. 

17.2.1. Será considerado preço de mercado o que for igual ou inferior ao menor preço 
daqueles apurados pelo Consisa para o objeto pesquisado. 

17.3. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

 

18. DO CANCELAMENTO 

18.1. O Registro de Preços poderá ser cancelado, de pleno direito, além de outras hipóteses: 

a) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o 
Fornecedor: 

I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

II - não aceitar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

IV - estiver presentes razões de interesse público; 
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V - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consisa ou com qualquer um dos 
Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993; 

VI - for impedido de licitar e contratar com Consisa ou qualquer um dos Municípios 
Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

b) pelo FORNECEDOR, mediante solicitação por escrito encaminhada ao Consisa, na 
hipótese de comprovação de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força 
maior, que venha a comprometer o cumprimento das exigências da Ata de Registro de 
Preço. O Consisa avaliará as razões do pedido e, caso não as aceite, abrirá processo 
específico para aplicação das penalidades previstas neste Edital, garantidos a ampla defesa 
e o contraditório. 

18.2. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente e registrado, por apostilamento, na 
respectiva Ata de Registro de Preços. 

18.3. A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos aqui previstos será 
efetuada, preferencialmente, por correspondência eletrônica com aviso de recebimento. 

18.4. O inadimplemento de qualquer item do Edital, da Proposta, do Pedido de Compra e 
da Ata ensejará, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR, o cancelamento do Registro de 
Preços do FORNECEDOR, sujeitando-o às penalidades previstas neste Edital 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 

19.1. A empresa cujo preço seja registrado fica obrigada a: 

a) assinar a Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital; 

b) fornecer o objeto deste Edital na forma, nos prazos, nos preços registrados e nos 
endereços dos MUNICÍPIOS CONSORCIADOS (Órgãos Participantes desta licitação 
compartilhada) e no endereço do CONSISA (quando este vier a adquirir algum item), 
observadas as condições estipuladas neste edital, na proposta, na Ata de Registro de 
Preços, na Nota de Empenho, no Contrato e/ou instrumento equivalente; 

b.1) particularidades na entrega e execução do serviço deverão ser tratadas com cada 
Município Consorciado que estiver adquirindo os referidos itens; 

c) responsabilizar-se por todas as despesas/custos oriundas das entregas bem como de 
suas eventuais trocas durante a garantia; 

d) efetuar a substituição do material com prazo de validade/garantia vigente, a qualquer 
tempo e as suas expensas, quando o material apresentar irregularidades, defeitos ou 
problemas que impossibilitem o seu uso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
notificação e sem ônus para os Órgãos Participantes; 
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e) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a 
regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes sempre 
que solicitado; 

f) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou dolo, por atos relacionados ao descumprimento das 
obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços. 

g) observar os princípios de proteção de dados previstos no art. 6º da Lei n. 13.709/2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados) e neste edital para execução do objeto adjudicado. 

 

20. DAS PENALIDADES 

20.1. Nas hipóteses de não cumprimento das obrigações ora assumidas durante a licitação 
ou nas hipóteses de inexecução total ou parcial durante a execução do Contrato ou 
instrumento equivalente, seja em relação as contratações de qualquer um dos Órgãos 
Participantes, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao licitante/fornecedor as sanções 
indicadas na Resolução do Consisa nº 03 de 28 de abril de 2021. 

 

21. DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO 

21.1. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP será realizado no prazo 
de validade da ata de registro de preços. 

21.1.1. A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a 
necessidade de cada Órgão Participante. 

21.2. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão 
Participante por intermédio da emissão de Nota de Empenho a favor da empresa 
vencedora da licitação, observando-se todas as regras estabelecidas no ato convocatório, 
independentemente de transcrição, consoante o disposto no § 4º do art. 62 da Lei n. 
8.666/1993. 

21.3. A Nota de Empenho será considerada aceita em todas as suas condições, quando não 
rejeitada, por escrito, no prazo de dois dias úteis, contados do seu recebimento. 

21.4. Por ocasião da emissão da Nota de Empenho, o Órgão Participante poderá exigir do 
licitante vencedor a apresentação das Certidões Negativas, bem como a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 

21.5. Os itens contratados deverão ser retirados e entregues no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data de recebimento do Empenho, que será enviada pelo Órgão 
Participante por meio eletrônico. 

21.6. O Fornecedor deverá se responsabilizar pelas despesas pertinentes ao frete, carga e 
descarga do produto (tanto da coleta quanto da entrega), arcando a empresa com todos 
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os custos inerentes aos mesmos, no local indicado pelo Órgão Participante, com a 
respectiva Nota Fiscal. 

21.7. As características do objeto contratado deverão atender às especificações detalhadas 
do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

21.8. As Notas Fiscais emitidas pelo fornecedor deverão observas as disposições da 
Instrução Normativa nº 1.234/2012 da RFB para fins de retenção de Imposto de Renda pelo 
Órgão Participante à que ela for direcionada.  

 

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

22.1. O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade dos seus componentes e especificações constantes da 
proposta, quanto à marca, modelo, especificações técnicas e níveis de desempenho 
mínimos exigidos. 

22.2. Após recebimento provisório, o bem será recebido definitivamente, mediante a 
verificação da qualidade e sua consequente aceitação, mediante Atesto da Nota Fiscal pelo 
Secretário Municipal ou outro servidor designado do Órgão Participante. 

22.3. Caberá ao servidor responsável rejeitar o produto que não esteja de acordo com as 
exigências, ou aqueles que não seja comprovadamente original ou novo. 

 

23. DO PAGAMENTO 

23.1. O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo Órgão 
Participante em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta 
corrente indicada no Anexo II. 

23.1.1. O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de 
recebimento definitivo dos serviços objeto desta licitação, acompanhado da respectiva 
Nota Fiscal. 

23.2. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas 
fiscais deverá ser aquele registrado na Ata de Registro de Preços. 

23.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de 
preços ou correção monetária. 

 

24. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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24.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente pregão correrão à conta 
de recursos específicos consignados no Orçamento de cada Órgão Participante 
adquirente. 

 

25. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, DA IMPUGNAÇÃO E DA MODIFICAÇÃO DO 
EDITAL 

25.1. Os pedidos de esclarecimentos relativos ao edital e seus anexos deverão ser enviados 
ao pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, em 
campo próprio da Plataforma do Portal de Compras Públicas ou através do endereço 
eletrônico compras@consisavrt.com.br  

25.1.1. Os pedidos de esclarecimento e as impugnações encaminhados ao pregoeiro serão 
respondidos e colocados à disposição no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br 

25.1.2. Outras questões poderão ser encaminhadas à Comissão de Licitação, localizada no 
endereço indicado no preâmbulo ou pelos telefones (51) 3710-2706 ou 3748-4845, nos dias 
úteis, das 9h às 12h, ou ser encaminhada ao endereço eletrônico 
compras@consisa.rs.gov.br  

25.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pelas condições previstas neste edital e em seus anexos. 

25.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 

25.4. Até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão deste pregão, 
qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste ato convocatório, mediante petição a 
ser encaminhada diretamente em campo próprio do Portal de Compras Públicas ou ao 
endereço compras@consisa.rs.gov.br. Quando feita por e-mail, deverá ser comprovado o 
recebimento por meio do telefone (51) 3710-2706. 

25.5. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pelas condições previstas neste 
edital e em seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 
contados da data de recebimento da impugnação. 

25.6. As impugnações não suspenderão automaticamente os prazos previstos neste 
certame. 

25.6.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

25.7. Modificações no edital, motivadas por acolhimento de impugnação ou outros 
motivos, serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para a 
divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o 
tratamento isonômico aos licitantes. 

mailto:compras@consisavrt.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:compras@consisa.rs.gov.br
mailto:compras@consisa.rs.gov.br
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26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

26.1. O edital na íntegra estará à disposição dos interessados no sítio eletrônico do Consisa 
e no Portal de Compras Públicas, nos endereços eletrônicos: www.consisa.rs.gov.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

26.2. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico 
e na documentação relativa ao certame. 

26.3. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração de proposta ou 
apresentação de documentos relativos a esta licitação, sobretudo em decorrência da 
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao 
ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

26.4. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis no sítio eletrônico do Portal de Compras Públicas. 
Esses documentos e demais registros digitais serão juntados ao processo licitatório e 
permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo. 

26.5. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei n. 8.666/1993, o presente 
edital e a proposta da adjudicatária serão partes integrantes do contrato e da nota de 
empenho, conforme o caso. 

26.6. O pregoeiro ou a autoridade superior poderão promover diligências, no julgamento 
da habilitação e das propostas, destinadas a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirão validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação, fixando prazos para atendimento. 

26.6.1. Havendo necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 26.6, a sessão pública será 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 horas de antecedência, e 
a ocorrência será registrada em ata. 

26.7. O pregoeiro ou a autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por 
técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação. 

26.8. A licitante vencedora deverá declarar ao Órgão Gerenciador (Anexo II), informações 
pertinentes de suporte para a contratação e efetivo gerenciamento da Ata de Registro de 
Preço:  recebimento das autorizações de fornecimento (Empenhos), alerta de avisos, 
notificações e decisões administrativas. 

26.9. Os dados pessoais tornados públicos pelo certame deverão ser resguardados por 
todos os licitantes, observados os princípios de proteção de dados previstos no art. 6º da 
Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). 

26.10. Para quaisquer questões oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca 
de Lajeado/RS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

http://www.consisa.rs.gov.br/
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Lajeado, 27 de Maio de 2022. 
 

 

 

 

Marcos José Scorsatto 

Presidente do CONSISA 

Prefeito de Itapuca, RS 

 

 

 

Jonas Cristiano Fritsch 

Assessor Jurídico 

OAB/RS 72.203 
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ANEXO I 

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. Serviços de recuperação de pneus para os Municípios Consorciados (Órgãos 
Participantes da licitação) por meio de registro de preços. 

1.1.1. Os serviços de recuperação abrangerão a recapagem, a recauchutagem e a 
vulcanização. 

1.1.2. Os pneus serão coletados e entregues de acordo com as especificações contidas na 
abertura de cada chamado pelo Município demandante. 

1.1.3. A espessura da borracha deve obedecer a espessura original da bitola de cada pneu. 

1.1.4. Para os pneus de caminhão deverão ser utilizadas recapagem de uso severo, 
borrachudos, com sulco mínimo de 17mm. Para os pneus de máquinas pesadas, deverão 
ser utilizados os desenhos originais dos pneus. Para os pneus de máquinas agrícolas, deverá 
ser utilizado o modelo SAT 23. 

1.1.5. Os pneus radiais 1000Rx20 deverão possuir largura de recapagem de 219 mm. Os 
pneus 900Rx20 deverão possuir largura de recapagem de 210 mm e os pneus 
convencionais 900x20 e 1000x20 devem possuir largura de recapagem de 180mm; 

1.1.6. Os pneus radiais somente poderão ser recapados com banda de rodagem adequada 
para esse tipo de pneu; 

1.1.7. Não serão aceitas recapagens de pneus com redução da largura de banda; 

1.1.8. No preço dos serviços prestados deverão estar inclusos todos os consertos que 
porventura vierem a serem feitos (quente e frio) sendo que os serviços de consertos por 
vulcanização estão incluídos. 

1.1.9. Todo material necessário para a execução dos serviços deverá ser fornecido pela 
empresa contratada, a qual deverá, para tanto, comprometer-se a fornecer todas as 
ferramentas e equipamentos necessários ao tipo de serviço a ser realizado. 

1.1.10. Os serviços deverão atender a Portaria nº 433, de 15 de outubro de 2021 do INMETRO, 
as Normas ABNT NBR NM 225:2000, ABNT NBR NM 224:2003, ABNT NBR 5531:1990, ABNT 
NBR 13776:2006 e Manual Técnico ALAPA. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Os serviços destinam-se à manutenção e reparo da frota veicular e de maquinário dos 
Órgão Participantes, assegurando as atividades finalísticas das administrações públicas. 
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2.2. O Sistema de Registro de Preços será adotado em razão da necessidade de entrega 
parcelada, haja vista a indisponibilidade de espaço físico e indisponibilidade financeira. O 
fundamento para a adoção desse procedimento está previsto no art. 3º e incisos do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, abaixo transcrito: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 
frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou 
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a 
ser demandado pela Administração. 

2.3. O presente processo de aquisição, bem como atas e contratos dele decorrentes, serão 
regidos pela Resolução nº 26/2014, de 26 de dezembro de 2014 e pelo Decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013, mesmo que não inteiramente transcrito. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. A especificação abaixo visa oferecer a descrição completa e adequada das 
características e quantitativos do objeto a ser licitado: 
 

Item 
Código 
Interno Descrição Quantidade 

1 104489 
RECAPAGEM DE PNEU 215 X 75 R17.5 BORRACHUDO RADIAL MICROONIBUS 
PROF. MINIMA DE SULCO 17 MM – A FRIO UNIDADE 44 

2 105501 RECAPAGEM DE PNEU 23.1X26 UNIDADE 4 

3 105503 RECAPAGEM DE PNEU 235 R17.5, A FRIO BORRACHUDO UNIDADE 12 

4 105490 
RECAPAGEM DE PNEU 235 X 75 R15 A FRIO PARA VANS E UTILITARIOS 
UNIDADE 8 

5 105384 
RECAPAGEM DE PNEUS 1000 R 20 RADIAL BORRACHUDO A FRIO -MIN. DE 
19.5 PROF.DE SULCO UNIDADE 586 

6 105383 
RECAPAGEM DE PNEUS 1000 R 20 RADIAL LISO A FRIO -MIN. DE 14.0 
PROF.DE SULCO UNIDADE 356 

7 105381 
RECAPAGEM DE PNEUS 1000 X 20 CONVENCIONAL BORRACHUDO A FRIO -
MIN. DE 18.0 PROF.DE SULCO UNIDADE 404 

8 105382 
RECAPAGEM DE PNEUS 1000 X 20 CONVENCIONAL LISO A FRIO -MIN. DE 
14.0 PROF.DE SULCO UNIDADE 234 

9 105389 
RECAPAGEM DE PNEUS 11 R 22 RADIAL BORRACHUDO A FRIO -MIN. DE 21.0 
PROF.DE SULCO UNIDADE 130 

10 105388 
RECAPAGEM DE PNEUS 11.00 R 22 RADIAL BORRACHUDO A FRIO -MIN. DE 
21.0 PROF.DE SULCO UNIDADE 132 

11 105387 
RECAPAGEM DE PNEUS 11.00 R 22 RADIAL LISO A FRIO -MIN. DE 14.0 
PROF.DE SULCO UNIDADE 136 

12 105364 RECAPAGEM DE PNEUS 225/75 R 16 RADIAL A FRIO UNIDADE 103 
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13 105365 
RECAPAGEM DE PNEUS 235/70 R 16 RADIAL A FRIO P/VANS E UTILITARIOS 
UNIDADE 50 

14 105366 
RECAPAGEM DE PNEUS 245/70 R 16 RADIAL A FRIO P/CAMINONETES 
UNIDADE 70 

15 105367 
RECAPAGEM DE PNEUS 245/75 R 16 RADIAL A FRIO P/VEICULOS MAHIDRA 
UNIDADE 50 

16 105368 RECAPAGEM DE PNEUS 265/75 R 16 RADIAL A FRIO UNIDADE 50 

17 105370 
RECAPAGEM DE PNEUS 275/80 R 22.5 RADIAL A FRIO BORRACHUDO 
MIN.DE 19.5 MM PROF.SULCO UNIDADE 853 

18 105369 
RECAPAGEM DE PNEUS 275/80 R 22.5 RADIAL A FRIO LISO MIN.DE 14.0 MM 
PROF. SULCO UNIDADE 600 

19 105372 
RECAPAGEM DE PNEUS 295/80 R 22.5 RADIAL A FRIO BORRACHUDO 
MIN.DE 21.0 MM PROF.SULCO UNIDADE 211 

20 105371 
RECAPAGEM DE PNEUS 295/80 R 22.5 RADIAL A FRIO LISO MIN.DE 14.0 MM 
PROF.SULCO UNIDADE 126 

21 105374 RECAPAGEM DE PNEUS 700X16 A FRIO BORRACHUDO UNIDADE 96 

22 105373 RECAPAGEM DE PNEUS 700X16 A FRIO LISO UNIDADE 102 

23 105376 
RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 A FRIO BORRACHUDO MIN. DE 12.0 MM DE 
PROF.SULCO UNIDADE 261 

24 105375 
RECAPAGEM DE PNEUS 750X16 A FRIO LISO MIN. DE 12.0 MM DE 
PROF.SULCO UNIDADE 223 

25 105377 
RECAPAGEM DE PNEUS 900 R 20 RADIAL BORRACHUDO A FRIO -MIN. DE 
18.5 PROF.DE SULCO UNIDADE 124 

26 105378 
RECAPAGEM DE PNEUS 900 R 20 RADIAL LISO A FRIO -MIN. DE 14.0 
PROF.DE SULCO UNIDADE 118 

27 105380 
RECAPAGEM DE PNEUS 900 X 20 CONVENCIONAL BORRACHUDO A FRIO -
MIN. DE 18.0 PROF.DE SULCO UNIDADE 126 

28 105379 
RECAPAGEM DE PNEUS 900 X 20 CONVENCIONAL LISO A FRIO -MIN. DE 
12.0 PROF.DE SULCO UNIDADE 128 

29 105495 
RECAPAGEM PNEU 12.5/80-18, DESENHO G2 PROFUNDIDADE DE SULCOS 
18MM UNIDADE 20 

30 105494 
RECAPAGEM PNEU 12/16.5, DESENHO G2 PROFUNDIDADE DE SULCOS 18MM 
UNIDADE 28 

31 105385 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 10X16.5 A QUENTE P/BOB CAT UNIDADE 74 

32 105385 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 11 L 15 A QUENTE UNIDADE 60 

33 105394 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 12.4X24 AGRICOLA A QUENTE UNIDADE 168 

34 105391 
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 12.5/80 R 18 RADIAL ( 340/80 R 18 )A QUENTE 
UNIDADE 276 

35 105390 
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 12.5/80 X18 CONVENCIONAL A QUENTE 
UNIDADE 224 

36 105393 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 12R16.5 RADIAL A QUENTE UNIDADE 253 

37 105392 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 12X16.5 CONVENCIONAL A QUENTE UNIDADE 279 

38 105396 
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1300X24 A QUENTE G-2 PARA 
MOTONIVELADORA MIN. DE 26. MM PROF.SULCO UNIDADE 80 

39 105395 
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1300X24 LISO A QUENTE PARA ROLO 
COMPACTADOR UNIDADE 80 

40 105399 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 14.9X24 AGRICOLA A QUENTE UNIDADE 215 

41 105400 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 14.9X26 AGRICOLA A QUENTE UNIDADE 130 

42 105401 
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 14.9X28 A QUENTE P/ROLO COMPACTADOR 
UNIDADE 97 

43 105398 
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1400R24 RADIAL A QUENTE XHA PARA 
MOTONIVELADORA MIN. DE 30. MM PROF.SULCO UNIDADE 252 

44 105397 
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1400X24 A QUENTE G-2 PARA 
MOTONIVELADORA MIN. DE 26. MM PROF.SULCO UNIDADE 468 
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45 105403 
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 16.9X28 A QUENTE PARA 
RETROESCAVADEIRA UNIDADE 96 

46 105404 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 16.9X30 AGRICOLA A QUENTE UNIDADE 90 

47 105402 
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1600X25 A QUENTE PARA CARREGADEIRA 
UNIDADE 90 

48 105406 

RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5R25 RADIAL A QUENTE PARA 
RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA PROF.MIN.DE 30 MM SULCO - 
DESENHO XHA UNIDADE 278 

49 105407 

RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5X25 DESENHO L-3 - E-3 -CONVENCIONAL 
A QUENTE PARA RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA- MIN DE 30 MM 
PROF.SULCO UNIDADE 370 

50 105406 

RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5X25 G-2 A QUENTE PARA 
RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA - MIN DE 30 MM PROF.SULCO 
UNIDADE 374 

51 105408 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 18.4X26 AGRICOLA A QUENTE UNIDADE 130 

52 105409 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 18.4X30 AGRICOLA A QUENTE UNIDADE 204 

53 105410 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 18.4X34 AGRICOLA A QUENTE UNIDADE 151 

54 105411 

RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 19.5R24 RADIAL A QUENTE PARA 
RETROESCAVADEIRA PROF.MIN.DE 30 MM SULCO - DESENHO XHA 
UNIDADE 261 

55 105412 
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 19.5X24 G-2 A QUENTE PARA 
RETROESCAVADEIRA PROF.MIN.DE 30 MM SULCO - DESENHO G-2 UNIDADE 307 

56 105414 
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 20.5R25 RADIAL A QUENTE PARA PA 
CARREGADEIRA DES. L-3 UNIDADE 100 

57 105413 
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 20.5X25 A QUENTE PARA PA CARREGADEIRA 
UNIDADE 74 

58 105416 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 23.1X30 AGRICOLA A QUENTE UNIDADE 58 

59 105415 
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 23.5X25 A QUENTE DES.G-2PARA 
CARREGADEIRA UNIDADE 64 

60 105417 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 24.5X32 AGRICOLA A QUENTE UNIDADE 50 

61 105430 VULCANIZACAO DE PNEU 1000R20 RADIAL UNIDADE 422 

62 105429 VULCANIZACAO DE PNEU 1000X20 CONVENCIONAL UNIDADE 224 

63 105431 VULCANIZACAO DE PNEU 10X16.5 UNIDADE 100 

64 105432 VULCANIZACAO DE PNEU 11 L 15 UNIDADE 60 

65 105434 VULCANIZACAO DE PNEU 11 R22.5 RADIAL UNIDADE 60 

66 105433 VULCANIZACAO DE PNEU 1100 R22 RADIAL UNIDADE 60 

67 105439 VULCANIZACAO DE PNEU 12.4X24 UNIDADE 160 

68 105436 VULCANIZACAO DE PNEU 12.5/80 R18 RADIAL(340/80R18) UNIDADE 241 

69 105435 VULCANIZACAO DE PNEU 12.5/80X18 CONVENCIONAL UNIDADE 167 

70 105438 VULCANIZACAO DE PNEU 12R16.5 RADIAL UNIDADE 157 

71 105437 VULCANIZACAO DE PNEU 12X16.5 CONVENCIONAL UNIDADE 177 

72 105441 VULCANIZACAO DE PNEU 1300X24 MOTONIVELADORA UNIDADE 84 

73 105440 VULCANIZACAO DE PNEU 1300X24 ROLO COMPACTADOR UNIDADE 60 

74 105444 VULCANIZACAO DE PNEU 14.9X24 UNIDADE 168 

75 105445 VULCANIZACAO DE PNEU 14.9X26 UNIDADE 110 

76 105446 VULCANIZACAO DE PNEU 14.9X28 ROLO COMPACTADOR UNIDADE 84 

77 105443 VULCANIZACAO DE PNEU 1400R24 MOTONIVELADORA RADIAL UNIDADE 278 
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78 105442 
VULCANIZACAO DE PNEU 1400X24 MOTONIVELADORA CONVENCIONAL 
UNIDADE 350 

79 105448 VULCANIZACAO DE PNEU 16.9X28 UNIDADE 66 

80 105449 VULCANIZACAO DE PNEU 16.9X30 UNIDADE 60 

81 105447 VULCANIZACAO DE PNEU 1600X25 UNIDADE 60 

82 105451 VULCANIZACAO DE PNEU 17.5R25 RADIAL UNIDADE 158 

83 105450 VULCANIZACAO DE PNEU 17.5X25 CONVENCIONAL UNIDADE 193 

84 105452 VULCANIZACAO DE PNEU 17.5X25 L-3-E-3 UNIDADE 168 

85 105453 VULCANIZACAO DE PNEU 18.4X26 UNIDADE 60 

86 105454 VULCANIZACAO DE PNEU 18.4X30 UNIDADE 157 

87 105455 VULCANIZACAO DE PNEU 18.4X34 UNIDADE 160 

88 105456 VULCANIZACAO DE PNEU 19.5R24 RADIAL UNIDADE 192 

89 105457 VULCANIZACAO DE PNEU 19.5X24 CONVENCIONAL UNIDADE 187 

90 105459 VULCANIZACAO DE PNEU 20.5R25 RADIAL UNIDADE 77 

91 105458 VULCANIZACAO DE PNEU 20.5X25 CONVENCIONAL UNIDADE 79 

92 105418 VULCANIZACAO DE PNEU 225/75 R 16 UNIDADE 98 

93 105461 VULCANIZACAO DE PNEU 23.1X30 UNIDADE 56 

94 105460 VULCANIZACAO DE PNEU 23.5X25 UNIDADE 50 

95 105419 VULCANIZACAO DE PNEU 235/70 R 16 UNIDADE 50 

96 105462 VULCANIZACAO DE PNEU 24.5X32 UNIDADE 50 

97 105420 VULCANIZACAO DE PNEU 245/70 R 16 UNIDADE 50 

98 105421 VULCANIZACAO DE PNEU 245/75 R 16 UNIDADE 50 

99 105424 VULCANIZACAO DE PNEU 255/80 R 22.5 UNIDADE 50 

100 105422 VULCANIZACAO DE PNEU 265/75 R 16 UNIDADE 50 

101 105423 VULCANIZACAO DE PNEU 275/80 R 22.5 UNIDADE 567 

102 105493 VULCANIZACAO DE PNEU 295.80X22.5 UNIDADE 20 

103 105425 VULCANIZACAO DE PNEU 700X16 UNIDADE 72 

104 105426 VULCANIZACAO DE PNEU 750X16 UNIDADE 202 

105 105427 VULCANIZACAO DE PNEU 900R20 RADIAL UNIDADE 79 

106 105428 VULCANIZACAO DE PNEU 900X20 CONVENCIONAL UNIDADE 60 

 

4. METODOLOGIA DO QUANTITATIVO ESTIMADO 

4.1. As quantidades estimadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços foram 
projetadas de acordo com o consumo de cada Órgão e se referem àquelas registradas no 
Sistema de Compras do Consisa quando da fase preparatória da licitação. 

5. FORMA DE ADJUDICAÇÃO 

5.1. A adjudicação será realizada por MENOR PREÇO por item. 
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6. EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1. A coleta e a entrega dos pneus ficarão sob responsabilidade do fornecedor. 

6.1. Os produtos deverão ser retirados e entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
corridos a contar do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor, no endereço 
indicado pelo próprio Órgão Participante que esteja adquirindo o item. 

7. GARANTIA 

7.1. A garantia será de 06 (seis) meses ou 20.000 (vinte mil) quilômetros rodados. Para 
pneus fora de estrada deverá ser de 2.000 (duas mil) horas trabalhadas a partir da data da 
montagem dos pneus. A validade iniciará na data de compra, conforme Nota Fiscal 
respectiva. 

8. DEMAIS DISPOSITIVOS 

8.1. Quanto às sanções, obrigações, pagamento e demais prerrogativas, a CONTRATADA 
ficará sujeita ao que estiver disposto e previsto no Edital.  
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 

DADOS DE SUPORTE PARA CONTRATAÇÃO 

 

1. DADOS BANCÁRIOS: 

NOME DO BANCO: 

CIDADE: 

Nº DA AGÊNCIA: 

Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA: 

NOME DA CONTA CORRENTE: 

 

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL RESPOSÁVEL PELA ASSINATURA DOS DOCUMENTOS 

NOME COMPLETO: 

CARGO OU FUNÇÃO: 

IDENTIDADE Nº : 

CPF Nº: 

TELEFONE PARA CONTATO: 

E-MAIL PARA RECIMENTO DA ATA PARA ASSINATURA: 

3. DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA EMPRESA 

Declaramos que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de autorizações de 
fornecimento (Empenhos), alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é: 

E-MAIL: 

Obs.: Informar apenas 1 (um) e-mail como domicílio eletrônico da empresa. Havendo mais de um e-mail 
informado, será considerado somente o primeiro da lista. 

 
4. DECLARAÇÃO DE ASSINATURA POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da 
“Ata de Registro de Preços”, o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato “PDF”, por 
certificação digital. 

 

 
Local e Data 

Nome e Assinatura do Representante da Empresa  
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO nº 17/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 05/2022 

LICITAÇÃO COMPARTILHADA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº <Contrato> 

 

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari (Consisa), adiante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR e os Municípios de Anta Gorda, Arvorezinha, Boqueirão do Leão, 
Canudos do Vale, Capitão, Coqueiro Baixo, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, 
Estrela, Forquetinha, Imigrante, Marques de Souza, Poço das Antas, Pouso Novo, Progresso, 
Putinga, Roca Sales, Santa Clara do Sul, São Valentim do Sul, Sério, Travesseiro e Westfália 
doravante denominados ÓRGÃOS PARTICIPANTES, em face da classificação da proposta 
em pregão, resolvem registrar os preços da empresa a seguir qualificada, denominada 
FORNECEDOR, nos termos da Resolução nº 26/2014, de 26 de dezembro de 2014, da Lei n. 
10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 
e, subsidiariamente, na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

ÓRGÃO GERENCIADOR: 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI, 
CONSISA, Autarquia Municipal, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas sob o nº 07.242.772/0001-89, com sede na Rodovia ERS 130, nº 
3665 sala 08, Bairro Montanha, Lajeado/RS, representado por seu 
Presidente Marcos José Scorsatto, Prefeito de Itapuca, brasileiro, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 602.741.310-72, portador da 
Cédula de Identidade nº 9044073857, expedida pela SSP/RS residente 
e domiciliado em Itapuca/RS. 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 

Municípios de Anta Gorda, Arvorezinha, Boqueirão do Leão, Canudos do 
Vale, Capitão, Coqueiro Baixo, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Doutor 
Ricardo, Estrela, Forquetinha, Imigrante, Marques de Souza, Poço das 
Antas, Pouso Novo, Progresso, Putinga, Roca Sales, Santa Clara do Sul, 
São Valentim do Sul, Sério, Travesseiro e Westfália 

FORNECEDOR: 
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<RAZÃOSOCIAL>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n. <cnpj>, com sede no(a) 
<Endereço>, <cidade>/<UF>, neste ato representada por seu <Cargo>, 
<REPRESENTANTE>, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n. <cpf>, portador(a) da Cédula de Identidade n. <rg>, 
expedida pela <ÓRGÃO>, residente e domiciliado(a) <residente>. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem por objeto registrar os preços para futura e eventual 
contratação de SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS, de acordo com os quantitativos 
estimados e as condições e especificações do referido edital e consoante apresentadas na 
proposta do vencedor do Pregão Eletrônico nº 05/2022, conforme discriminado abaixo: 

Item 
 

 

Especificação 
do 
Objeto 

 

Marca/ 
Modelo 

 

Un. Qtde. Preço 
Unitário 
(R$) 

 

Preço 
Total 

(R$) 

-       

1.2. A garantia mínima será de 06 (seis) meses ou 20.000 (vinte mil) quilômetros rodados. 
Para pneus fora de estrada deverá ser de 2.000 (duas mil) horas trabalhadas a partir da 
data da montagem dos pneus. A validade iniciará na data de compra, conforme nota fiscal. 

CLÁUSULA SEGUNDA – CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO 

2.1. O Contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no 
prazo de validade da ata de registro de preços. 

2.1.1. A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a 
necessidade de cada Órgão Participante. 

2.1.2. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão 
Participante por intermédio da emissão de Nota de Empenho a favor do fornecedor, 
observando-se todas as regras estabelecidas no ato convocatório, independentemente de 
transcrição, consoante o disposto no § 4º do art. 62 da Lei n. 8.666/1993. 

2.1.3. A Nota de Empenho será considerada aceita em todas as suas condições, quando não 
rejeitada, por escrito, no prazo de dois dias úteis, contados do seu recebimento. 

2.1.4. Por ocasião da emissão da Nota de Empenho, o Órgão Participante poderá exigir do 
fornecedor a apresentação das Certidões Negativas, bem como a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 



 

 

33 Processo nº 17/2022 
Pregão Eletrônico nº 05/2022 

2.2. Os itens contratados deverão ser retirados e entregues no prazo máximo de 05(cinco) 
dias úteis, a contar da data de recebimento do Empenho, que será enviada pelo Órgão 
Participante por meio eletrônico. 

2.3. O Fornecedor deverá retirar e entregar os itens constantes da autorização no local 
indicado pelo Órgão Participante, com a respectiva Nota Fiscal. 

2.4. As Notas Fiscais emitidas pelo fornecedor deverão observas as disposições da Instrução 
Normativa nº 1.234/2012 da RFB para fins de retenção de Imposto de Renda pelo Órgão 
Participante à que ela for direcionada. 

CLÁUSULA TERCEIRA – RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 

3.1. O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade dos seus componentes e especificações constantes da 
proposta, quanto à marca, modelo, especificações técnicas e níveis de desempenho 
mínimos exigidos. 

3.2. Após recebimento provisório, o bem será recebido definitivamente, mediante a 
verificação da qualidade e sua consequente aceitação, sendo emitido Atesto da Nota Fiscal 
pelo Secretário Municipal ou outro servidor designado do Órgão Participante. 

3.3. Caberá ao servidor responsável rejeitar o produto que não esteja de acordo com as 
exigências, ou aqueles que não seja comprovadamente original ou novo. 

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO 

4.1. Os pagamentos pelas aquisições desta Ata, serão feitos pelo Órgão Participante em 
favor do fornecedor, mediante depósito bancário em sua conta corrente, indicada no 
Anexo II do Edital. 

4.2. O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de 
recebimento definitivo dos serviços, acompanhado da respectiva Nota Fiscal. 

4.3. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais 
deverá ser o indicado nessa Ata de Registro de Preços. 

4.4. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou 
correção monetária. 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

5.1. Será de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigações constantes nesta 
ata, no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda fica obrigado a: 

b) fornecer o objeto deste Edital na forma, nos prazos, nos preços registrados e nos 
endereços dos MUNICÍPIOS CONSORCIADOS (Órgãos Participantes desta licitação 
compartilhada) e no endereço do CONSISA (quando este vier a adquirir algum item), 
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observadas as condições estipuladas neste edital, na proposta, na Ata de Registro de 
Preços, na Nota de Empenho, no Contrato e/ou instrumento equivalente; 

b.1) particularidades na execução dos serviços deverão ser tratadas com cada Município 
Consorciado que estiver adquirindo os referidos serviços; 

c) responsabilizar-se por todas as despesas/custos oriundas das retiradas, entregas bem 
como de suas eventuais trocas durante a garantia; 

d) efetuar a substituição do material com prazo de validade/garantia vigente, a qualquer 
tempo e as suas expensas, quando o material apresentar irregularidades, defeitos ou 
problemas que impossibilitem o seu uso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
notificação e sem ônus para os Órgãos Participantes; 

e) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a 
regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes sempre 
que solicitado; 

f) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou dolo, por atos relacionados ao descumprimento das 
obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços. 

g) observar os princípios de proteção de dados previstos no art. 6º da Lei n. 13.709/2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados) para execução do objeto adjudicado. 

CLÁUSULA SEXTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

6.1. Nas hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata ou Contrato, poderá o Órgão 
Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contratações dos Órgãos Participantes as 
sanções arroladas na Resolução do Consisa nº 03 de 28 de abril de 2021. 

CLÁUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

7.1.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias 
negociações junto ao Fornecedor. 

7.1.2.  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

I - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado pelo mercado; 

II – frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem 
aplicação de penalidade; e 

III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
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7.1.3.  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
Órgão Gerenciador poderá: 

I – negociar os preços; 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

7.1.3.1. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes de revisão não poderão ultrapassar os 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época 
do registro – equação econômico-financeira. 

7.1.3.2.. Será considerado preço de mercado o que for igual ou inferior ao menor preço 
daqueles apurados pelo Consisa para o objeto pesquisado. 

7.2. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação 
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 

CLÁUSULA OITAVA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. O Registro de Preços poderá ser cancelado, de pleno direito, além de outras hipóteses: 

a) pelo Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o 
Fornecedor: 

I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

II - não aceitar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

IV - estiver presentes razões de interesse público; 

V - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consisa ou com qualquer um dos 
Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993; 

VI - for impedido de licitar e contratar com Consisa ou qualquer um dos Municípios 
Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

b) pelo FORNECEDOR, mediante solicitação por escrito encaminhada ao Consisa, na 
hipótese de comprovação de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força 
maior, que venha a comprometer o cumprimento das exigências da Ata de Registro de 
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Preço. O Consisa avaliará as razões do pedido e, caso não as aceite, abrirá processo 
específico para aplicação das penalidades previstas neste Edital, garantidos a ampla defesa 
e o contraditório. 

8.2. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente e registrado, por apostilamento, na 
respectiva Ata de Registro de Preços. 

8.3. A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos aqui previstos será 
efetuada, preferencialmente, por correspondência eletrônica com aviso de recebimento. 

8.4. O inadimplemento de qualquer item do Edital, da Proposta, do Pedido de 
Compra/Empenho e da Ata ensejará, a critério do Órgão Gerenciador, o cancelamento do 
Registro de Preços do FORNECEDOR, sujeitando-o às penalidades previstas no Edital e 
instrumentos correlatos. 

CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços 
correrão a conta de dotação específica consignada no Orçamento do Órgão respectivo. 

9.2. O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a 
classificação orçamentária. 

CLÁUSULA DÉCIMA – VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO 

10.1. A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo 
17/2022, ao Pregão Eletrônico nº 05/2022 (Registro de Preços), realizado pelo Consórcio 
Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari, Órgão Gerenciador. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA 

11.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar 
de XX/XX/2022. 

11.2.  A vigência para a execução dos Contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços 
observará ao disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura não gera ao (Órgão 
Gerenciador (CONSISA) ou para os Órgãos Participantes a obrigação de solicitar os 
fornecimentos que dele poderão advir independentemente da sua estimativa de 
consumo. 

12.2. Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o 
Órgão Participante poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a 
ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro 
classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo 
Órgão Participante. 
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12.3. A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos 
Participantes a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização 
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

12.4. O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das 
suas obrigações para com o Órgão Gerenciador (Consisa) e os Órgãos Participantes, nos 
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte 
integrante da presente Ata de Registro de Preços e a reger as relações entre as partes, para 
todos os fins, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO 

13.1. É competente o foro da Comarca de Lajeado/RS, para dirimir quaisquer discussões 
oriundas da presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de 
Preços. 

 

Lajeado/RS, ....../......./2022 

 

 

 

 

Marcos José Scorsatto 
Presidente do Consisa 

 

 

Representante Legal do Fornecedor 
 <XXXXX> 

 

 

 

Jonas Cristiano Fritsch 

Assessor Jurídico 

OAB/RS 72.203 
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Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020. 
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