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EDITAL DE LICITAÇÃO 001/2018 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA 

 

1 - DA CONVOCAÇÃO 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no estado de Mato Grosso 

do Sul – SESCOOP/MS, por intermédio da Comissão de Licitação indicados pela 

Portaria nº. 05/2016, de 04 de Julho de 2016, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local acima indicado, realizará licitação na 

modalidade CONCORRENCIA, do tipo menor preço total, conforme descrito neste 

Edital e seus Anexos, a ser adquirido com recursos contemplados no orçamento do 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Mato Grosso do 

Sul – SESCOOP/MS, tudo em conformidade com a Resolução nº. 850/2012, do 

SESCOOP.  

               

CAPÍTULO I – DO LOCAL, DATA, HORÁRIO DO RECEBIMENTO  

E ABERTURA DAS PROPOSTAS E ANEXOS 

 

1.1 – LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES:  

Recepção do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do 

Mato Grosso do Sul – SESCOOP/MS, situado à Rua Ceará, 2245 vila Célia, nesta 

Capital, Cep: 79.022-390.  

 

1.2 – DATA E HORÁRIO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES COM OS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, BEM COMO 

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES COM 

AS PROPOSTAS:  

 

ENTREGA DOS ENVELOPES 

DATA : 22 de outubro de 2018 

HORA : 08h30min (horário local) 

LOCAL: Av. Ceará, 2245 

Recepção 

Centro - Campo Grande - MS. 

ABERTURA DOS ENVELOPES 

DATA : 22 de outubro de 2018 

HORA : 09h00min (horário local) 

LOCAL: Av. Ceará, 2245 

Sala de Reuniões 

Centro - Campo Grande - MS. 
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1.3 – ANEXOS  

Anexo I – Especificações Técnicas dos veículos novos;  

Anexo II – Especificações Técnicas dos veículos a serem entregues como parte do 

pagamento;  

Anexo III - Proposta de Preços;  

Anexo IV – Declaração de vistoria dos veículos a serem utilizados como parte do 

pagamento;  

Anexo V – Modelo de Declaração, conforme o inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal;  

Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar;  

Anexo VII – Minuta de Contrato.  

 

CAPÍTULO II – DO OBJETO  

 

2.1 – A presente Concorrência tem por objeto a aquisição de 04 veículos automotores 

0 (zero) quilômetro com categorização “station wagon” para uso no desenvolvimento 

das atividades/ações técnicas e administrativas na unidade do SESCOOP no Mato 

Grosso do Sul com alienação simultânea de 03 (três) veículos marca FIAT, modelo 

Pálio Weekend, ano de fabricação 2013 de propriedade do Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Mato Grosso do Sul, conforme 

especificações e condições desta concorrência e seus ANEXOS.  

 

2.2 – O valor estimado da aquisição de cada veículo novo será R$ 72.726,33 

(Setenta e dois mil setecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos) e o valor 

mínimo dos veículos a serem alienados como parte de pagamento são de R$ 

24.406,00 (Vinte e quatro mil quatrocentos e seis reais) para o veículo Pálio 

Weekend, ano de fabricação 2013 modelo 2014, placa NSD 5371; de R$ 25.073,00 

(vinte e cinco mil e setenta e três reais) para o veículo Pálio Weekend, ano de 

fabricação 2013 modelo 2014; placa NSD 5373;  e de R$ 24.406,00 (Vinte e quatro 

mil quatrocentos e seis reais) para o veículo Pálio Weekend, ano de fabricação 

2013 modelo 2014, placa NSD 5374. 
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2.2.1 – A proposta a ser ofertada pelas licitantes deverá considerar o preço de venda 

dos novos veículos, incluindo todas as taxas de licenciamento, tributos, serviços e 

quaisquer outros incidentes até a efetiva entrega do bem, bem como preço de 

compra do veículo de propriedade do SESCOOP-MS, também já incluídas todas as 

eventuais despesas até a entrega do bem. O valor que será considerado, para efeito 

de classificação de propostas nesta licitação, será o resultado da diferença entre o 

preço de venda dos veículos novos e o preço de compra dos veículos a serem 

alienados como parte de pagamento, conforme ANEXO III. A licitante deverá 

desconsiderar de sua proposta os valores relativos ao IPVA, tendo em vista que o 

SESCOOP/MS é isento de tal tributo. 

  

2.2.2– Será parte integrante da PROPOSTA a “Declaração de Vistoria Técnica”, de 

acordo com o Anexo IV deste Edital, para a comprovação de que a licitante, por 

intermédio de um dos seus responsáveis, tomou conhecimento de todas as 

informações necessárias dos veículos que serão dados como parte do pagamento.  

 

2.2.3 – As licitantes deverão apresentar comprovação, atestando que os veículos 

ofertados atendem a todas as características do ANEXO I deste Edital, as quais 

serão condições obrigatórias para a realização do atesto para pagamento.  

 

CAPÍTULO III – DA PARTICIPAÇÃO  

 

3.1 – Poderão participar desta Concorrência quaisquer licitantes que comprovem 

possuir os requisitos mínimos exigidos nas Condições 6.1 e 8.1 deste instrumento 

convocatório, conforme o caso.  

 

3.2 – Estarão impedidos de participar desta Concorrência, direta ou indiretamente:  

 

3.2.1 – Empregados, dirigentes ou Conselheiros do SESCOOP/MS;  

 

3.2.2 – Empresas ou Instituições que tenham entre seus dirigentes, gerentes, sócios 

e/ou responsáveis técnicos, empregados, dirigentes, Conselheiros, membro titular ou 
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suplente da Comissão Permanente de Licitação do SESCOOP/MS;  

 

3.2.3 – Empresas ou Instituições que tenham entre seus dirigentes, gerentes, sócios 

e/ou responsáveis técnicos, cônjuge ou parente até segundo grau de empregados, 

dirigentes ou Conselheiros do SESCOOP/MS.  

 

3.2.4 – Simultaneamente, pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, sociedades 

coligadas, controladoras e suas respectivas controladas e empresas cujos sócios, 

cotistas ou diretores, sejam as mesmas pessoas de outra que esteja participando 

desta licitação, e ainda, seus cônjuges ou parentes em primeiro grau.  

 

3.3 – Não poderão participar desta Concorrência:  

 

3.3.1 – Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;  

 

3.3.2 – As empresas ou Instituições suspensas temporariamente de participar em 

licitações e impedidas de contratar com o SESCOOP/MS;  

 

3.3.3 – Empresas ou Instituições declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 

as Administrações Públicas, Diretas e Indiretas, Federais, Estaduais ou Municipais, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, cujos atos tenham sido publicados na 

Imprensa Oficial;  

 

3.3.4 – Empresas ou Instituições em processo de falência, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação.  

 

3.4 – Às licitantes que porventura se enquadrarem em algumas das hipóteses citadas 

nas condições 3.2 e 3.3 deste instrumento convocatório ou omitirem tal informação da 

Comissão Permanente de Licitação do SESCOOP/MS, estarão sujeitas às 

penalidades cabíveis e pertinentes à matéria.  

 

CAPÍTULO IV – DA ENTREGA DOS ENVELOPES  
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4.1 – A licitante entregará à Comissão Permanente de Licitação do SESCOOP/MS, 

até o dia e a hora e no local indicados no Capítulo I desta Concorrência, 

preferencialmente através de seu representante, os envelopes “A – Credenciamento”; 

“B – Proposta de Preço” e “C - Documentos de Habilitação”, separadamente e 

fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 

os seguintes dizeres:  

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO 

DO MATO GROSSO DO SUL – SESCOOP/MS  

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018  

RAZÃO SOCIAL E CNPJ  

ENVELOPE A - “CREDENCIAMENTO”  

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO 

DO MATO GROSSO DO SUL – SESCOOP/MS  

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018  

RAZÃO SOCIAL E CNPJ  

ENVELOPE B - “PROPOSTA DE PREÇO”  

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO 

DO MATO GROSSO DO SUL – SESCOOP/MS  

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018  

RAZÃO SOCIAL E CNPJ  

ENVELOPE C – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”  

 

4.2 – A licitante que desejar utilizar a via postal deverá acondicionar, em envelope 

único, os envelopes “A – Credenciamento”; “B - Proposta de Preço”, e “C - 

Documentos de Habilitação”, encaminhando-o aos cuidados da Comissão 

Permanente de Licitação do SESCOOP/MS, fazendo menção a esta 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018, para o endereço indicado no preâmbulo deste edital 

de Concorrência. 

  

4.3 – O envelope enviado na forma do item anterior deverá chegar às mãos da 
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Comissão Permanente de Licitação do SESCOOP/MS devidamente lacrado e intacto. 

A Comissão Permanente de Licitação do SESCOOP/MS não se responsabilizará pelo 

não recebimento do envelope até o dia e hora determinados no preâmbulo desta 

Concorrência.  

 

4.4 – O não recebimento, pela Comissão Permanente de Licitação do SESCOOP/MS, 

dos envelopes das licitantes convocadas, até o dia e hora informados no preâmbulo 

desta Concorrência, não implicará nenhuma forma de indenização e/ou tratamento 

diferenciado às licitantes participantes deste procedimento licitatório.  

 

CAPÍTULO V – DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1 -  Cada licitante deverá se fazer presente somente com 1 (um) único 

representante legal, sendo-lhe facultada a presença na reunião. 

 

5.2 - Para se manifestar nas fases do procedimento licitatório, as participantes 

poderão credenciar um representante, por instrumento público de procuração ou por 

procuração particular, esta com reconhecimento de firma em cartório, dispensada a 

exigência quando presente o representante legal da mesma, assim comprovado 

mediante apresentação do instrumento constitutivo da licitante no envelope “A” 

credenciamento. 

 

5.3 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 

intervir no procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos 

neste edital, em nome da representada. 

 

5.4 - O representante da empresa deverá identificar-se com a apresentação do 

documento de identidade. 

 

5.5 - Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais 

de uma licitante. 

 

5.6 – Caso haja um “credenciado” o documento de credenciamento referido deverá 
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ser apresentado juntamente com os outros envelopes da presente licitação, conforme 

capítulo IV, item 4.1. 

 

CAPÍTULO VI - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 

6.1 – A licitante, que deverá ser pessoa jurídica, é obrigada a apresentar, dentro do 

envelope “C – Documentos de Habilitação” lacrado, os documentos relacionados a 

seguir:  

 

6.1.1 – Relativos à Habilitação Jurídica:  

 

6.1.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual;  

 

6.1.1.2 – Ato constitutivo, Estatuto Social e Ata de Constituição ou Contrato Social em 

vigor, devidamente registrado, preferencialmente consolidados, em se tratando de 

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

documentação de eleição de seus administradores;  

a) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou, preferencialmente, da consolidação respectiva;  

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício;  

 

6.1.1.3 – 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;  

 

6.1.2 – Relativos à Regularidade Fiscal:  

 

6.1.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – 

www.receita.fazenda.gov.br;  

 

6.1.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes municipal relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
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o objeto dessa licitação;  

 

6.1.2.3 – Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), (mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – 

CRF);  

 

6.1.2.4 – Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Instituto Nacional de 

Seguro Social INSS (mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou 

Positiva com Efeitos de Negativa, relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional);  

 

6.1.2.5 – Certidão de quitação para com a Fazenda Municipal, ou do Distrito Federal, 

na forma da Lei;  

 

6.1.2.6 – Certidão de quitação para com a Fazenda Estadual, Municipal ou do Distrito 

Federal, do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei;  

 

6.1.3 – Demais documentos:  

 

6.1.3.1 – Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 

27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da 

Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 

trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Anexo 

V);  

 

6.1.3.2 – Declaração de que não está impedida de participar de licitação em qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou 

municipal, bem como se obriga a informar ao SESCOOP/MS os fatos supervenientes 

impeditivos de sua habilitação, quando de sua ocorrência (Anexo VI);  

 

6.1.3.3 – Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo 
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distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de até 60(sessenta) 

dias, quando esta não tiver prazo de validade estabelecido pelo órgão competente 

expedidor.  

 

6.2 – Somente poderão participar dessa Licitação, Pessoas Jurídicas com as 

habilitações exigidas nas condições 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3.  

 

6.3 – Todos os documentos de habilitação e proposta de preço deverão:  

 

6.3.1 – Estar em nome da licitante e, preferencialmente, com o nº do CNPJ, e 

endereço respectivo;  

 

6.3.2 – Estar, todos em nome e com CNPJ da matriz ou todos em nome e com CNPJ 

da filial, exceto aqueles que, comprovadamente, só possam ser fornecidos à matriz;  

a) Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser 

apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;  

b) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  

 

6.3.3 – Estar apresentados em vias originais; se cópias, autenticadas por cartório 

competente ou por publicação em órgão de imprensa oficial; ou impressas através 

de pesquisa feita nos sites dos órgãos emitentes dos referidos documentos, os quais 

deverão estar em perfeitas condições de legibilidade e entendimento;  

 

6.3.4 – Serão aceitas somente cópias legíveis, ainda que autenticadas ou 

acompanhadas dos originais;  

 

6.3.5 – Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos transmitidos por fac-

símile;  

 

6.3.6 – Não serão aceitos documentos cujas datas estejam ilegíveis, rasuradas ou 

fora de prazo;  
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6.3.7 – O SESCOOP/MS reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que julgar necessário.  

 

CAPÍTULO VII – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

 

7.1 – A licitante que desejar apresentar cópia reprográfica de documentos extraídos 

de pesquisa feita nos endereços eletrônicos oficiais dos órgãos emitentes deverá, 

obrigatoriamente, sob pena de inabilitação, apresentá-los devidamente autenticados 

em cartório.  

 

7.2 – Na falta de autenticação, a Comissão Permanente de Licitação do 

SESCOOP/MS poderá autenticar cópias dos documentos mediante a apresentação 

do original.  

 

7.3 – Todos os documentos apresentados ficarão anexados a esta Concorrência, 

sendo parte integrante do processo, vedada a sua retirada ou substituição.  

 

7.4 – Os documentos e/ou certidões comprobatórios de regularidade ou de 

inexistência de débito deverão estar no prazo de validade neles consignados e, a 

falta desta informação, terão validade presumida de 60 (sessenta) dias contados da 

data de sua emissão.  

 

7.5 – A não apresentação de qualquer documento relacionado na Condição 6.1 desta 

Concorrência, ou a sua apresentação em desacordo com as condições estabelecidas 

neste instrumento convocatório, implicará automática inabilitação da licitante.  

 

CAPÍTULO VIII – DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE “B”  

 

8.1 – A proposta de preço deverá ser apresentada com as seguintes exigências: 

 

8.1.1 – Emitida na forma impressa, em papel timbrado da licitante, em uma única via, 

redigida em língua portuguesa com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
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entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas 

folhas;  

 

8.1.2 – Fazer menção ao número desta Concorrência e conter a razão social da 

licitante, o nº do CNPJ, número(s), de telefone(s), e-mail atualizado, se houver;  

 

8.1.3 – Indicação dos preços previstos no Capítulo “DO PREÇO”;  

 

8.1.4 – Apresentar procuração que habilite o representante (procurador) a assinar 

documentos da empresa, se for o caso;  

 

8.1.5 – Com preço total, conforme Proposta de Preços constante do Anexo III, desta 

Concorrência;  

 

8.1.6 – Informar o prazo de garantia dos veículos.  

 

8.1.7 – Descrição detalhada do veículo ofertado pela licitante, contendo todos os itens 

de série, acessórios, e outros detalhes julgados necessários e relevantes, com o 

detalhamento mínimo nos mesmos moldes do contido no Anexo I, desta 

Concorrência;  

 

8.1.8 – Apresentar “Declaração de Vistoria Técnica”, de acordo com o Anexo IV deste 

Edital, para a comprovação de que a licitante, por intermédio de um dos seus 

responsáveis, tomou conhecimento de todas as informações necessárias dos 

veículos que serão dados como parte do pagamento;  

 

8.1.9 – Qualquer outra informação julgada conveniente pelas licitantes;  

 

8.1.10 – A proposta de preços deverá ser apresentada de acordo com o Anexo III, 

sendo o resultado do valor dos veículos cotados menos os valores dos veículos do 

SESCOOP/MS, a ser dado como parte do pagamento.  

 

8.1.11 – As licitantes deverão apresentar declaração ou outro documento, que seja 
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assinado pelo representante legal da licitante, atestando que os veículos ofertados 

atendem a todas as características do ANEXO I deste Edital, as quais serão 

condições obrigatórias para a realização do atesto para pagamento.  

 

8.2 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta 

apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que 

importe a modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas 

destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas 

pela Comissão Permanente de Licitação do SESCOOP/MS.  

 

8.2.1 – A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo 

representante legal. 

 

8.3 – As licitantes deverão informar na proposta o número do telefone de contato para 

agendamento de atividades.  

 

8.4 – Em caso de dúvida a interessada deverá contatar a Comissão Permanente de 

Licitação do SESCOOP/MS, situado na Rua Ceará, 2245 Vila Célia em Campo 

Grande/MS ou do telefone (67) 3389-0200, nos dias de expediente, no horário de 

7h30 às 11h30 horas e de 13h às 17h, ou no e-mail diego@ocbms.org.br para a 

obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.  

 

8.5 – A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data 

prevista para o recebimento dos envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta 

de Preços” referente a presente Concorrência.  

 

8.6 – Caso os prazos de que tratam as Condições 8.5 e 15.1 não estejam 

expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos 

para efeito de julgamento.  

 

8.7 – São de inteira responsabilidade das licitantes a verificação da dificuldade e o 

correto dimensionamento dos dados necessários à apresentação de sua proposta. A 

não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada pelas licitantes, no 

mailto:diego@ocbms.org.br
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desenrolar dos trabalhos, como justificativa para a alteração dos termos contratuais 

que venham a ser estabelecidos.  

 

CAPÍTULO IX – DO PREÇO  

 

9.1 – A licitante deverá indicar o preço fixo e irreajustável para a aquisição do bem 

especificado no Anexo I, deste instrumento convocatório, sendo necessária a 

indicação do preço total.  

 

9.1.1 – Para a elaboração de sua proposta a licitante deverá considerar as 

informações contidas no item 2.1 e 2.2 desta Concorrência, bem como no Anexo I.  

 

9.2 – No preço cotado deverão estar inclusas todas as despesas diretas e indiretas, 

tais como: tributos (federais, estaduais e/ou municipais), taxas, encargos e 

contribuições sociais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, enfim, 

quaisquer outras despesas e materiais necessários a atender o objeto desta 

Concorrência, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 

concedidos.  

 

9.3 – A cotação de preço apresentada e levada em consideração para efeito de 

julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o 

direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.  

 

9.4 – Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em 

algarismo e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último em caso 

de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

 

9.5 – Ao SESCOOP/MS reserva-se o direito de verificar, sempre que julgar 

necessário, se os preços praticados pela licitante vencedora estão compatíveis com 

os de mercado.  

 

9.6 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta 

apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que 
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importe a modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas 

destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas 

pela Comissão Permanente de Licitação:  

 

9.6.1 – Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer 

erros de soma e/ou multiplicação, bem ainda, as divergências que porventura 

ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o 

primeiro;  

 

9.6.2 – A falta de data e/ou rubrica na proposta somente poderá ser suprida pelo 

representante legal;  

 

9.6.3 – A falta do CNPJ e do endereço completo poderá, também, ser preenchida 

com os dados constantes dos documentos apresentados dentro do envelope “C” – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

 

CAPÍTULO X – DO PROCEDIMENTO  

 

10.1 – A licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes “A - 

Credenciamento”; “B - Proposta de Preço” e “C - Documentos de Habilitação”, até o 

dia e hora, no local indicado no preâmbulo desta Concorrência, não se aceitando, em 

qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária. As licitantes podem 

apresentar apenas uma proposta, para participar da concorrência.  

 

10.2 – Recebidos os envelopes “A - Credenciamento”; “B - Proposta de Preço” e “C - 

Documentos de Habilitação”, e uma vez iniciada a abertura dos mesmos, não serão 

permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final do processo 

licitatório.  

 

10.3 – A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública, conforme data 

prevista neste edital, e da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pela 

Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes. 
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10.3.1 – Após serem entregues os envelopes, será processada a abertura dos 

envelopes das “propostas”, sendo rubricadas por todos os licitantes presentes e pela 

Comissão Permanente de Licitação.  

 

10.3.2 – A Comissão procederá ao julgamento da fase de “propostas”, observando o 

Capítulo VII, VIII e IX deste Edital.  

 

10.3.3 – Depois de verificada a regularidade das propostas, a Comissão irá 

determinar a classificação geral das licitantes, pelo critério de menor preço, sendo 

indagados os presentes acerca da intenção de apresentar recursos.  

 

10.3.4 - Em sendo divulgado o resultado do valor da menor proposta de preços e 

havendo renúncia expressa, reduzida a termo, de todos os participantes presentes 

em interpor recurso, proceder-se-á à abertura do envelope contendo os Documentos 

de Habilitação da licitante melhor classificada para, em seguida, disponibilizar a todos 

os participantes para exame e rubrica.  

 

10.3.5 – Aberto o envelope com os Documentos de Habilitação, poderá a Comissão 

Permanente de Licitação suspender a reunião para julgar e classificar as propostas 

de acordo com este instrumento, marcando nova data e horário em que voltará a 

reunir-se com os licitantes para divulgação do resultado ou determinando que tal 

divulgação se dará por meio de notificação.  

 

10.3.6 – A Comissão Permanente de Licitação realizará o exame dos documentos de 

Habilitação, conforme disposto no Capítulo V deste instrumento, conferindo o 

conteúdo formal e ideológico, especialmente quanto à validade e autenticidade da 

documentação apresentada, inclusive valendo-se de meios da tecnologia (internet), 

proferindo julgamento sobre a habilitação, dando ciência aos participantes. Estando a 

documentação em acordo com o presente Edital, será a licitante declarada vencedora 

do certame. Havendo inabilitação, após dirimidas todas as questões administrativas, 

deverá ser aberto o envelope com os documentos da licitante que estiver em 

classificação subsequente.  
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10.3.7 – Os Licitantes que apresentarem documentação insuficiente, incompleta, 

insatisfatória, sem validade e/ou despida das formalidades legais serão inabilitados, 

não se admitindo complementação posterior, divulgando a Comissão Permanente de 

Licitação o resultado da habilitação/inabilitação na mesma sessão ou em outra, caso 

seja necessário a realização de diligências para uma melhor verificação dos referidos 

documentos, de tudo sendo devidamente cientificados os licitantes;  

 

10.3.8 – A inabilitação de qualquer licitante deverá ser fundamentada e registrada em 

ata pela Comissão Permanente de Licitação.  

 

10.3.9 – Do ato que julgar a habilitação/inabilitação de qualquer licitante caberá 

recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura 

da ata, na forma do artigo 22 da Resolução n. 850/2012 - SESCOOP, alterada e 

consolidada.  

 

10.3.10 – Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas.  

 

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO  

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

11.1 – A Comissão Permanente de Licitação fará a verificação da conformidade das 

propostas com os requisitos estabelecidos no edital, fazendo a ordenação das 

propostas de todos os licitantes, em ordem crescente de valor, classificando em 

primeiro lugar a licitante com proposta de menor preço total, ou seja, sendo declarada 

a mais vantajosa para o SESCOOP/MS a oferta de menor preço total, que será obtida 

através da diferença entre o valor total dos veículos propostos pela licitante, deduzido 

o valor total dos veículos do SESCOOP/MS, o qual será entregue como parte do 

pagamento. 

 

11.1.1 – No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação 

observará o preço total.  



 

 

 

 

 
 
 
 

Página 17 de 42 
 

 

 

11.1.2 – Deverão ser computados nos preços todos os tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros e demais despesas que possam 

incidir sobre a aquisição, inclusive a margem de lucro.  

 

11.1.3 – Não serão aceitas vantagens não previstas no edital, nem preço ou 

vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;  

 

11.1.4 – Os equívocos e omissões porventura existentes nas cotações de valores 

serão de inteira responsabilidade das licitantes, não lhe cabendo, no caso de erro 

para maior e consequente alteração na classificação, qualquer recurso, nem 

tampouco, em caso de erro para menor, eximir-se da aquisição, isentando-se o 

SESCOOP/MS de qualquer compensação;  

 

11.1.5 – A proposta de preços depois de apresentada será irretratável dentro do 

prazo de validade, não podendo haver desistência dos preços ofertados, sujeitando-

se o licitante desistente às penalidades constantes da lei e deste instrumento edital.  

 

11.2 – A Comissão Permanente de Licitação se reserva o direito de anular ou revogar 

a presente licitação ou rejeitar todas as propostas, sem que caiba aos licitantes direito 

a qualquer reclamação ou indenização.  

 

11.3 – Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações às 

propostas ou documentos, depois de apresentados.  

 

11.4 – Será desconsiderada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta 

Concorrência, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou 

vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.  

 

11.5 – À Comissão Permanente de Licitação compete, além do recebimento e exame 

das propostas, o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem 

como em seus Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões desta 

Concorrência.  
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CAPÍTULO XII – DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO  

FINAL DA LICITAÇÃO  

 

12.1 – A presente licitação será do tipo menor preço total e terá seu procedimento e 

todos os atos dela decorrentes regidos pela Resolução n. 850/2012, do SESCOOP e, 

subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

aplicando-se, no que couber, a Resolução e, apenas na sua omissão, prevalecendo 

às determinações da Lei de Licitações, dada a natureza privada do SESCOOP/MS.  

 

12.1.1 – A Comissão julgará as propostas atendendo sempre aos critérios 

estabelecidos nesse instrumento, desclassificando as que não os satisfizerem. 

  

12.2 – Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Comissão poderá fixar 

novos prazos para apresentação de outras propostas livres das causas da 

desclassificação.  

 

12.3 – Serão rejeitadas, de pronto, as propostas incompletas em virtude de omissão 

ou insuficiência de informações, bem como aquelas que contenham limitação ou 

condição substancial contrastante com as disposições do Edital.  

 

12.4 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a escolha se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão 

convocadas.  

CAPÍTULO XIII – DOS RECURSOS 

 

13.1 – Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberão 

recursos nos termos da Resolução n. 850/2012, do SESCOOP.  

 

13.2 – Os recursos serão dirigidos à autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 

devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
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contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.  

 

13.3 – Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados na sede do SESCOOP/MS junto à Comissão Permanente de Licitação 

do SESCOOP/MS, no endereço constante do item 1.1.  

 

13.4 – Interposto o recurso, os demais licitantes poderão impugná-los no prazo de 05 

(cinco) dias úteis.  

 

13.5 – Recebido o recurso pela Comissão o mesmo deverá ser enviado devidamente 

informado ao Presidente da Comissão de Licitação, que proferirá sua decisão.  

 

13.6 – Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo 

estejam com vista franqueada ao interessado.  

 

13.7 – Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário.  

 

CAPÍTULO XIV – DA ADJUDICAÇÃO 

 

14.1 – A aquisição dos veículos correspondentes ao objeto desta Concorrência será 

adjudicada do critério do tipo menor preço, depois de atendidas todas as condições 

desta Concorrência.  

 

14.2 – Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 

período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o 

interesse do SESCOOP/MS, este poderá solicitar prorrogação da validade acima 

referida por igual prazo, no mínimo.  

 

14.3 – Decorridos 30 (trinta) dias da data prevista para o recebimento e julgamento 

desta Concorrência, sem a solicitação ou a convocação de que tratam as Condições 

16.1 e 17.1, respectivamente, ficam as concorrentes liberadas dos compromissos 
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assumidos.  

 

14.4 – O objeto desta Concorrência será adjudicado a uma única licitante.  

 

CAPÍTULO XV – DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS 

 

15.1 – O SESCOOP/MS encaminhará à licitante vencedora, ou as convocará 

oficialmente, durante a validade de sua proposta para, no prazo máximo de até 03 

(três) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das 

sanções previstas no Capítulo DAS PENALIDADES. Juntamente com o contrato será 

enviado o PEDIDO DE FORNECIMENTO dos veículos.  

 

15.2 – O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde 

que ocorra motivo justificado e aceito do SESCOOP/MS.  

 

15.3 – É facultado ao SESCOOP/MS, quando a convocada não assinar o contrato no 

prazo e nas condições estabelecidas ou quando esta não atender ao pedido de 

fornecimento em igual prazo, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a 

ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação.  

 

15.3.1 – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato ou de 

atender ao pedido de fornecimento, dentro do prazo estabelecido do SESCOOP/MS, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 

penalidades estabelecidas neste instrumento convocatório.  

 

15.3.2 – O disposto no subitem anterior não se aplica às licitantes remanescentes 

que sejam convocadas e que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições 

propostas pela adjudicatária, inclusive quanto a prazo e preço.  

 

CAPÍTULO XVI – DAS OBRIGAÇÕES DO SESCOOP/MS 
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16.1 – Caberá ao SESCOOP/MS:  

 

16.1.1 – Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela licitante 

vencedora, atinentes ao objeto desta Concorrência;  

 

16.1.2 – Devolver os veículos, caso estejam fora da especificação e solicitar a 

substituição dos mesmos;  

 

16.1.3 – Atestar as faturas correspondentes;  

 

16.1.4 – Entregar os veículos dados como parte de pagamento, livres de quaisquer 

ônus.  

 

CAPÍTULO XVII – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 

17.1 – Caberá à licitante vencedora:  

 

17.1.1 – Efetuar a entrega dos veículos automotores em perfeito estado, de acordo 

com as especificações constantes no presente Termo, dentro do prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato. 

 

17.1.2 – Fornecer o objeto deste contrato com garantia do fabricante de no mínimo de 

01 (um) ano, a contar do recebimento definitivo do objeto deste Contrato, sem limite 

de quilometragem; 

  

17.1.3 – Substituir os veículos automotores, no prazo de 90 (noventa) dias corridos, 

contados da comunicação do SESCOOP/MS, que apresentarem defeito de 

fabricação ou avarias durante o prazo de garantia, por modelos idênticos ou de 

versões superiores; 

  

17.1.5 – Na hipótese de substituição dos veículos automotores adquiridos, será 

contado novo prazo de garantia, a partir do novo recebimento definitivo; 
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17.1.6 – Prestar assistência técnica, no mínimo, a nível regional, compreendendo 

manutenção preventiva e corretiva de acordo com as recomendações do fabricante, 

consertando ou substituindo, conforme o caso, as peças que apresentarem eventuais 

defeitos de fabricação; 

 

17.1.7 – Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega dos veículos 

automotores. Não serão aceitos os veículos automotores que estiverem em 

desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer 

pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e 

conclusão do objeto contratado; 

 

17.1.8 – Responsabilizar-se por todas as despesas relativas à entrega, instalação e 

funcionamento dos veículos automotores, disponibilizando todos acessórios 

necessários para funcionamento e uso dos mesmos; 

 

17.1.9 – Responder pelas despesas relativas a impostos, taxas e quaisquer outras 

que forem devidas, referentes ao objeto; 

 

17.1.10 – Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a este 

órgão ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos 

seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a 

que estiver sujeita; 

 

17.1.11 – Manter, durante o período de entrega, todas as condições de habilitação 

exigidas, quando da realização do pagamento pelo SESCOOP/MS; 

 

17.1.12 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

fornecimento dos veículos automotores, sem ônus para o SESCOOP/MS; 

 

17.1.13 – Entregar os veículos automotores emplacados, licenciado nos termos da 

legislação pertinente; 

 

17.1.14 – Responder em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
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decorrentes da aquisição dos veículos;  

 

17.1.15 – Responder pelos danos causados ao(s) veículo(s), decorrente do serviço 

de transporte contratado, independentemente da modalidade, respondendo pela 

substituição do(s) mesmo(s) as suas expensas, dentro do prazo acordado entre as 

partes;  

 

17.1.16 – Entregar o objeto dessa Concorrência na sede da contratada, mediante a 

contra-entrega dos outros veículos, sendo de inteira responsabilidade da licitante as 

despesas com frete e outras necessárias;  

 

17.1.17 – Responder pelos danos causados ao SESCOOP/MS ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da entrega do(s) veículo(s), não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade o fato do SESCOOP/MS fiscalizar e acompanhar 

todo o procedimento;  

 

17.1.18 – Comunicar ao SESCOOP/MS, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, os motivos de ordem técnica que impossibilitem o cumprimento dos prazos 

previstos;  

 

17.1.19 – Informar ao SESCOOP/MS ou ao empregado por este designado, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;  

 

17.1.20 – Cumprir com todas as determinações e observações contidas no Anexo I 

desta licitação, o qual é parte integrante do contrato.  

 

17.1.21 – Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as despesas de frete, 

licenciamento, tributos (exceto IPVA), serviços e outros necessários até a afetiva 

entrega do bem ao SESCOOP/MS, atendidas todas as exigências legais, inclusive de 

trânsito, para sua livre utilização.  

 

CAPÍTULO XVIII – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS,  

COMERCIAIS E FISCAIS 
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18.1 – À licitante vencedora caberá, ainda, assumir a responsabilidade dos encargos 

fiscais e comerciais resultadas da adjudicação desta Concorrência.  

 

18.2 – A inadimplência da licitante vencedora com referência aos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto 

contratado, não transfere ao SESCOOP/MS a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto desta Concorrência, razão pela qual a licitante vencedora 

renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para 

com o SESCOOP/MS.  

 

CAPÍTULO XIX – DA DESPESA 

 

19.1 – O montante do dispêndio a ser efetuado por conta desta Concorrência deverá 

ter como balizador o valor estimado no item 2.2.  

 

CAPÍTULO XX – DO PAGAMENTO 

 

20.1 – O SESCOOP/MS, por sua natureza jurídica, está impedido de realizar 

qualquer tipo de pagamento antecipado.  

 

20.2 – Os pagamentos serão realizados de forma subsequente ao faturamento, 

mediante a apresentação dos documentos de liquidação (Recibo/Nota Fiscal-Fatura), 

em uma única parcela, após a entrega dos veículos novos, para liquidação e 

pagamento da despesa pelo SESCOOP/MS, em Campo Grande/MS, mediante 

crédito do valor devido na conta corrente ou cheque emitido em nome da licitante 

vencedora, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis.  

 

20.3 – A Nota Fiscal/Fatura deverá especificar o número do Processo 

Correspondente.  

 

20.4 - O SESCOOP/MS reserva-se o direito de recusar o pagamento se no ato da 

atestação, o(s) veículo(s) entregue(s) não estiver(em) de acordo com as 



 

 

 

 

 
 
 
 

Página 25 de 42 
 

 

especificações contratuais.  

 

20.5 – O SESCOOP/MS poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos 

termos desta Concorrência.  

 

20.6 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação exigível para com o SESCOOP/MS, sem que isso 

gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.  

 

20.7 – O SESCOOP/MS não efetuará qualquer pagamento à Contratada caso esta 

esteja em situação irregular quanto ao recolhimento de qualquer tributo e/ou 

contribuição administrado do governo federal.  

 

20.8 – A licitante vencedora receberá os veículos marca FIAT, modelo Pálio Wekend, 

ano 2013 – modelo 2014 (Anexo II), sem alienação fiduciária e livre de multas, com 

todos os acessórios obrigatórios e originais de fábrica. Os veículos serão transferidos 

(DUT) para a licitante vencedora no momento da entrega do mesmo, não cabendo ao 

SESCOOP/MS qualquer responsabilidade sobre os veículos a partir da data de 

transferência.  

 

CAPÍTULO XXI – DA VISTORIA 

 

21.1- As licitantes deverão vistoriar os veículos a serem alienados, entre os dias 15 

de outubro de 2018 a 19 outubro de 2018, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 

horas de até as 17h horas, no endereço do SESCOOP/MS, sito a Rua Ceará, 2245, 

Vila Célia, Campo Grande/MS, podendo as vistorias serem realizadas com aviso 

prévio da visita de 01 (um) dia de antecedência pelo número telefone: (67) 3389-

0200, junto ao colaborador Sr. Cauã ou qualquer outro funcionário indicado pelo 

SESCOOP-MS, o qual deverá realizar visto no Anexo IV – Declaração de vistoria dos 

veículos a serem utilizados como parte do pagamento.  

 

CAPÍTULO XXII – DAS PENALIDADES 
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22.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Concorrência, o 

SESCOOP/MS, poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as 

seguintes sanções, cumulativa ou alternativamente, com determinação e grau de 

aplicação a seu critério: 

  

22.1.1 – Advertência;  

 

22.1.2 – Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;  

 

22.1.3 – Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com o SESCOOP/MS, por prazo de até 02 (dois) anos.  

 

22.2 – Dos motivos que se seguem, a licitante vencedora estarão sujeita à multa 

tratada no item 22.1.2:  

 

22.2.1 – Pela recusa injustificada em assinar o contrato;  

 

22.2.2 – do atraso na execução da entrega em relação ao prazo proposto e aceito, 

ora definido em 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato;  

 

22.2.3 – Pela não aquisição, caracterizando-se a falta se a prestação não se efetivar 

dentro do prazo estabelecido na proposta.  

 

22.3 – A licitante vencedora ficarão isentas das penalidades mencionadas quando:  

 

22.3.1 - O motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força 

maior, devidamente justificado e aceito do SESCOOP/MS.  

 

22.4 – As multas aplicadas e devidas serão abatidas de eventual pagamento 

porventura pendente, ou cobradas judicialmente pela via executiva.  
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CAPÍTULO XXIII – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

23.1 – É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, o ato convocatório por 

irregularidade legal, devendo protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para o recebimento dos envelopes “Documentos de Habilitação” e 

“Proposta de Preço”.  

 

23.2 – Decairá do direito de impugnar os termos desta Concorrência, perante o 

SESCOOP/MS, a licitante que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder o 

recebimento dos envelopes, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaram, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

 

23.3 – A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar 

do processo licitatório, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  

 

23.3.1 – A entrega da impugnação deverá ser feita, exclusivamente, perante membro 

da Comissão Permanente de Licitação do SESCOOP/MS, situada no endereço 

indicado no item 1.1 desta Concorrência, no horário de 07:30 às 11:30 horas e das 

13:00 horas às 17:00 horas, nos dias de expediente.  

 

CAPÍTULO XXIV – DAS CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

24.1 – A critério do SESCOOP/MS esta Concorrência poderá:  

 

24.1.1 – Ser anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; ou  

 

24.1.2 – Ser revogada, a juízo do SESCOOP/MS, se for considerada inoportuna ou 

inconveniente a sua realização, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou  

 

24.1.3 – Ter sua data transferida, por conveniência exclusiva do SESCOOP/MS.  
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24.2 – A anulação desse procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, ou sua 

revogação não geram a obrigação de indenizar.  

 

24.3 – No caso de desfazimento do processo licitatório, ficam assegurados o 

contraditório e a ampla defesa.  

 

24.4 – Fica assegurado ao SESCOOP/MS o direito de cancelar este procedimento 

licitatório, mediante justificativa, antes da assinatura do contrato de prestação de 

serviços, sem que, em decorrência dessa medida, tenham as licitantes direito à 

indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza.  

 

24.5 – Fica assegurado ao SESCOOP/MS o direito de cancelar o contrato de de 

aquisição de bens com a licitante vencedora, caso estas não atendam o objeto deste 

procedimento licitatório dentro das condições e do(s) prazo(s) estipulado(s), ficando a 

CONTRATADA propensa à aplicação das penalidades previstas no Capítulo DAS 

PENALIDADES.  

 

24.6 – Os empregados e prepostos da empresa, cooperativa ou instituição 

contratada, ou ainda de sua instituidora ou mantenedora, no caso de fundações, para 

atender ao objeto desta Concorrência, não terão qualquer vínculo empregatício com o 

SESCOOP/MS correndo por conta exclusiva da Contratada todas as obrigações 

decorrentes das legislações trabalhista, previdenciária, fiscal, tributária e comercial, a 

qual se obriga a saldar na época própria.  

 

24.7 – A simples participação nesta Concorrência implica a plena e total aceitação, 

pelas licitantes convocadas e outras que expressamente desejarem participar, de 

todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.  

 

24.8 – Em caso de dúvida acerca da interpretação desse instrumento convocatório a 

interessada deverá entrar em contato com a Comissão Permanente de Licitação do 

SESCOOP/MS, situada no endereço indicado no item 1.1 desta Concorrência, no 

horário de 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, telefone  (67) 

3389-0200 e e-mail: diego@ocbms.org.br nos dias de expediente, até o último dia útil 

mailto:diego@ocbms.org.br
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que anteceder o recebimento dos envelopes.  

 

24.10 – É facultada à Comissão Permanente de Licitação do SESCOOP/MS ou à 

autoridade superior, em qualquer fase desta Concorrência, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 

da proposta.  

 

24.11 – Os casos omissos deste procedimento licitatório serão resolvidos pela 

Comissão Permanente de Licitação do SESCOOP/MS, com a aplicação das 

disposições contidas nas normas pertinentes.  

 

24.12 – A Comissão Permanente de Licitação poderá realizar consulta a qualquer um 

dos servidores do SESCOOP/MS, a fim de obter embasamento técnico para a 

tomada de quaisquer decisões, podendo, inclusive, suspender sessões de 

julgamento, determinando em ata circunstanciada nova data para a publicação das 

deliberações e/ou continuação de sessão.  

 

Campo Grande, 03 de Outubro de 2018.  

 

 

 

Dalva Aparecida Garcia Caramalac 

Superintendente 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS A SEREM ADQUIRIDOS PELO 

SESCOOP-MS 

 

 Motorização: Motor dianteiro de no mínimo 1.6 litros, bicombustível 

(etanol/ou gasolina), com potência mínima de 100 cavalos. 

 Cor: Prata 

 Transmissão: Câmbio manual de 5 marchas mais uma a ré. 

 Direção: Hidráulica/elétrica com coluna de direção com ajustes de altura e 

profundidade. 

 Freios: Dianteiros com discos ventilados e traseiros com tambores, com 

ABS – sistema antitravamento e EBD – com distribuição eletrônica e 

frenagem. 

 Roda e Pneus: Pneus no mínimo de 14’ polegadas com roda de liga leve. 

 Capacidade do porta malas: Mínimo de 400 litros. 

 Tanque de combustível: Com capacidade mínima de 50 litros.  

 Os veículos automotores deverão conter ainda:  

 04 portas; 

 Vidros elétricos; 

 Alças de segurança dianteira e traseiras no teto; 

 Alarme e trava nas 4 portas com acionamento automático dos vidros, com 

comando remoto na chave do carro; 

 Computador de bordo; 

 Rack de teto; 

 Apoios de cabeça nos bancos traseiros com ajuste de altura; 

 Ar condicionado com filtro; 

 Banco do motorista com ajuste de altura; 

 Banco traseiro com assento/encosto totalmente rebatível; 

 Abertura do porta malas com controle remoto; 

 Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura; 

 Cintos laterais traseiros retráteis de 3 pontos; 

 Desembaçador do vidro traseiro; 

 Espelhos retrovisores externos com comando interno elétrico; 
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 Pára-choques na cor do veículo; 

 Pára-sol com espelho para o motorista e passageiro; 

 Revestimentos dos bancos em tecido; 

 Porta-malas/caixas de rodas acarpetadas; 

 Airbag para motorista e passageiro; 

 Temporizador do limpador do pára-brisa; 

 Lavador e limpador do vidro traseiro; 

 Som com entrada USB ou superior; 

 Alto-falantes e 2 tweeters (nas quatro portas e tampão traseiro); 

 Sensor de estacionamento traseiro; 

 Luz de leitura dianteira e traseira; 

 Iluminação no compartilhamento de bagagem; 

 Porta luvas com iluminação; 

 Protetor de Cárter; 

 Faróis de neblina; 

 Tomada de 12 volts. 
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ANEXO II 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS A SEREM ENTREGUES COMO 

PARTE DO PAGAMENTO 

 Veículo Pálio Weekend;  

 Motorização 1.6 flex;  

 Ano de fabricação 2013;  

 Cor: prata;  

 Alarme;  

 Combustível: Gasolina/Etanol;  

 Protetor de Cárter;  

 Faróis de neblina 

 Direção hidráulica;  

 Ar condicionado;  

 Limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro;  

 Desembaçador do vidro traseiro;  

 Aparelho de som CD, com painel digital e alto falantes (dianteira e traseira),  
bem como antena para rádio;  

 Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de 
altura;  

 Cintos de segurança laterais retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 
pontos;  

 Retrovisores externos (direito e esquerdo) com comando automático  

 Iluminação do porta-malas;  

 Luzes de leitura interna  

 Luz no porta-luvas 

 Vidros fumê nos padrões legalmente permitidos;  

 Vidros elétricos dianteiros;  

 Travas elétricas + trava automática das portas;  

 Espelho no quebra-sol lado do passageiro e motorista; 

 Jogo de tapete de borracha do assoalho;  

 Banco do motorista com regulagem de altura;  

 Banco traseiro rebatível; 
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ANEXO III 
CONCORRÊNCIA  Nº 001/2018 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Identificação da Licitante 

Proponente: CNPJ: 

Endereço Completo: 

Nome para contato: Telefone: 

Fax: e-mail: 

Nº c/c: Banco: Agência: 

 

PREÇOS PROPOSTOS 
Produto Qtde Veículo 

Novo (A) 
Veículos 

Avaliados (B) 
Valor 

Total (C) 
(C=A-B) 

Veículo 0Km de fabricação nacional, conforme 
as especificações contidas no Anexo I deste 
Edital 

04    

Valor Total: 

Valor Total por Extenso: 

 
OBSERVAÇÃO: 

1. Nos valores acima deverão estar inclusos todos os custos e despesas, tais 
como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 
materiais, serviços, taxas para licenciamento, transporte, lucros e outros 
necessários integral do objeto desta licitação. 

2. Os valores dos veículos que serão recebidos pela empresa licitante como 
parte do pagamento, não podendo ser inferior à R$ 24.406,00 (Vinte e quatro 
mil quatrocentos e seis reais) para o veículo Pálio Weekend, ano de 
fabricação 2013 modelo 2014, placa NSD 5371; R$ 25.073,00 (vinte e cinco 
mil e setenta e três reais) para o veículo Pálio Weekend, ano de fabricação 
2013 modelo 2014; placa NSD 5373; e de R$ 24.406,00 (Vinte e quatro mil 
quatrocentos e seis reais) para o veículo Pálio Weekend, ano de fabricação 
2013 modelo 2014, placa NSD 5374. 

3. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas com o mesmo CNPJ da 
proposta/documentos de habilitação apresentados na licitação. 

 
Informações complementares 

 

Prazo de validade da proposta 60 dias a partir da data da Licitação 

 
......................................,.............. de .........................de ............. 
 

__________________________ 
Proponente 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO VEÍCULO A SER UTILIZADO  

COMO PARTE DO PAGAMENTO 

 

 

 

Pelo presente Termo de vistoria, declaro que, para os fins previstos no Edital de 

Concorrência nº 001/2018, do SESCOOP/MS, o Sr.________________________, 

portador do RG nº ______________, cargo _______________, representando a 

empresa _____________________________, vistoriou os veículos de propriedade 

do SESCOOP/MS a ser recebido como parte de pagamento do veículo a ser 

adquirido, localizado em sua sede situado a Rua Ceará, 2245 – Vila Célia em Campo 

Grande/MS, onde teve amplo acesso ao local e obteve esclarecimentos e 

informações que julgou relevantes para elaboração da Proposta Comercial, bem 

como verificou integralmente as condições pertinentes ao objeto da licitação. 

 

Campo Grande/MS,______de _______________ de 2018. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO-UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR 

 

 

 

 

............................................................................................., inscrita no CNPJ sob nº 

......................................., sediada na rua ......................... nº ...........................Bairro 

na cidade de ............................................, estado ......................................, declara, 

sob as penas da Lei e para os fins da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus 

quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou 

perigoso, ou menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima, durante a 

vigência do contrato, acarretará a sua rescisão. 

 

........................................................., ..........de ...........................de ............ 

 

 

____________________________ 

Rep. Legal: 

RG: 

Cargo: 

  



 

 

 

 

 
 
 
 

Página 36 de 42 
 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  

IMPEDITIVO PARA LICITAR 

 

 

 

 

............................................................................................., inscrita no CNPJ sob nº 

......................................., sediada na rua ......................... nº ...........................Bairro 

na cidade de ............................................, estado ......................................, declara, 

sob as penas da Lei,  que não está impedida de participar de licitação em qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou 

municipal. 

 

Declara também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos supervenientes 

impeditivos de sua habilitação, quando de sua ocorrência, conforme determina a 

legislação. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

........................................................., ..........de ...........................de ............ 

 

 

____________________________ 

Rep. Legal: 

RG: 

Cargo: 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULOS 

 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEICULOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO NACIONAL 

DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO DE 

MATO GROSSO DO SUL – SESCOOP/MS E 

NOME DA EMPRESA EDITAL DE LICITAÇÃO 

001/2018- MODALIDADE CONCORRÊNCIA. 

 

 

CONTRATANTE:  SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO 

NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – SESCOOP/MS - com sede na Ceará, 

2245, Vila Célia, CEP 79.022-390, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso 

do Sul, neste ato representada por xxxxxxxxxxx. 

 

 

CONTRATADA: NOME DA EMPRESA, inscrito no CNPJ sob o n.º  XX.XXX.XXX/XXXX-

XX, estabelecida na rua xxxxxxxxxxxxxxx, nr. Xxxx, na cidade de xxxxxxxxxxxxxxx-

Estado,  neste ato representado por REPRESENTANTE DA EMPRESA, portador da 

Carteira de Identidade n.º XXXXX e do CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX, residente e 

domiciliado na ruaxxxxxxx, nr, bairro, na cidade de xxxxxxxxx-Estado. 

 

Considerando o resultado da LICITAÇÃO 001/2018, MODALIDADE 

CONCORRÊNCIA e o despacho que homologou e adjudicou ao CONTRATADO, têm 

entre si, justo e acordado, o presente Contrato, nos termos do Regulamento de Licitações 

e Contratos do SESCOOP e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O objeto do presente contrato consiste na contratação para aquisição de 04 

(quatro) veículos 0Km de fabricação nacional, conforme estabelecido no anexo I, das 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS A ADQUIRIDOS PELO SESCOOP-MS, 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 001/2018- MODALIDADE CONCORRÊNCIA, conforme 

discriminação. 

 

 Motorização: Motor dianteiro de no mínimo 1.6 litros, bicombustível (etanol/ou 

gasolina), com potência mínima de 100 cavalos. 

 Cor: Prata 

 Transmissão: Câmbio manual de 5 marchas mais uma a ré. 

 Direção: Hidráulica/elétrica com coluna de direção com ajustes de altura e 

profundidade. 

 Freios: Dianteiros com discos ventilados e traseiros com tambores, com ABS – 

sistema antitravamento e EBD – com distribuição eletrônica e frenagem. 

 Roda e Pneus: Pneus no mínimo de 14’ polegadas com roda de liga leve. 

 Capacidade do porta malas: Mínimo de 400 litros. 

 Tanque de combustível: Com capacidade mínima de 50 litros.  

 Os veículos automotores deverão conter ainda:  

 04 portas; 

 Vidros elétricos; 

 Alças de segurança dianteira e traseiras no teto; 

 Alarme e trava nas 4 portas com acionamento automático dos vidros, com 

comando remoto na chave do carro; 

 Computador de bordo; 

 Rack de teto; 

 Apoios de cabeça nos bancos traseiros com ajuste de altura; 

 Ar condicionado com filtro; 

 Banco do motorista com ajuste de altura; 

 Banco traseiro com assento/encosto totalmente rebatível; 

 Abertura do porta malas com controle remoto; 

 Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura; 

 Cintos laterais traseiros retráteis de 3 pontos; 

 Desembaçador do vidro traseiro; 

 Espelhos retrovisores externos com comando interno elétrico; 

 Pára-choques na cor do veículo; 
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 Pára-sol com espelho para o motorista e passageiro; 

 Revestimentos dos bancos em tecido; 

 Porta-malas/caixas de rodas acarpetadas; 

 Airbag para motorista e passageiro; 

 Temporizador do limpador do pára-brisa; 

 Lavador e limpador do vidro traseiro; 

 Som com entrada USB ou superior; 

 Alto-falantes e 2 tweeters (nas quatro portas e tampão traseiro); 

 Sensor de estacionamento traseiro; 

 Luz de leitura dianteira e traseira; 

 Iluminação no compartilhamento de bagagem; 

 Porta luvas com iluminação; 

 Protetor de Cárter; 

 Faróis de neblina; 

 Tomada de 12 volts. 

 

§ único: No preço dos veículos adquiridos já estão incluídos todos os encargos 

fiscais e comerciais, as taxas de licenciamento, tributos, serviços, transportes e quaisquer 

outros incidentes até a efetiva entrega dos veículos, que deverão ser na sede da 

Contratante na cidade de Campo Grande-MS, Rua Ceará, 2245, Vila Célia. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO 

 

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela aquisição dos veículos 

objetos da clausula primeira a importância total de R$ xxxxxxxxxx (xxx), sendo que a 

mesma dar-se-á da seguinte forma: R$ xxxx ($$$) em moeda corrente desse país através 

de crédito em conta corrente do contratado (bco.ag e cc), e a diferença pela alienação e 

entrega de 03 (três) veículos : marca FIAT, modelo Pálio Weekend, ano de fabricação 

2013 modelo 2014, sendo R$ R$  XXXXXX (XXXXXXXX) para o veículo Pálio 

Weekend, ano de fabricação 2013 modelo 2014, placa NSD 5371; de R$ XXXXXXX 

(XXXXXXXXXX) para o veículo Pálio Weekend, ano de fabricação 2013 modelo 2014; 

placa NSD 5373;  e de R$ XXXXX (XXXXXXXXX) para o veículo Pálio Weekend, ano de 

fabricação 2013 modelo 2014, placa NSD 5374, livres de quaisquer ônus. 
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§ Primeiro – O pagamento definido no parágrafo anterior será efetuado, após a 

entrega da documentação fiscal, e as certidões negativas da Receita Federal, 

Previdenciária, FGTS e débitos trabalhistas, mediante aprovação e posterior atesto pelo 

CONTRATANTE. 

 

 

§ Segundo – Os pagamentos serão realizados de forma subsequente ao 

faturamento, mediante a apresentação dos documentos de liquidação (Recibo/Nota 

Fiscal-Fatura), no prazo de 07 (sete) dias úteis, em uma única parcela, após a entrega 

dos veículos novos, para liquidação e pagamento da despesa pelo SESCOOP/MS, em 

Campo Grande/MS, mediante crédito do valor devido na conta corrente em nome da 

Contratada,  

 

§ Terceiro – A contratada ao emitir a Nota Fiscal/Fatura dos veículos adquiridos 

pela Contratante deverá especificar o número do Processo Correspondente.  

 

§ Quarto: A Contratada receberá os veículos marca FIAT, modelo Pálio Weekend, 

ano 2013 – modelo 2014 somente após a efetiva entrega dos novos veiculos, os quais 

como parte do pagamento da avença, sem alienação fiduciária e livre de multas, com 

todos os acessórios obrigatórios e originais de fábrica, os quais serão transferidos (DUT) 

para a Contratada no momento da entrega dos mesmos, não cabendo ao Contratante 

qualquer responsabilidade sobre os veículos a partir da data de transferência e sua 

efetiva entrega. 

 

§ Quinto A contratante poderá recursar-se a fazer o pagamento devido ao 

contratado, se e enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação exigível para com 

o Contratante, conforme exigências estipuladas no EDITAL DE LICITAÇÃO 001/2018- 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA, sem que isso gere direito a reajustamento de preços 

ou a correção monetária.  

 

§ Sexto: A Contratante reserva-se o direito de recusar a efetivação do pagamento 

ao Contratado, conforme estipulado na clausula Quinta se no ato da atestação, os 

veículos adquiridos não estiver(em) de acordo com as especificações contratuais. 
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§ Sétimo – O Contratante poderá deduzir do montante devido ao Contratado na 

clausula quinta os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo 

mesmo nos termos da licitação.  

 

§ Oitavo - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente 

licitação correrão a cargo do Centro Orçamentário: xxxxxxxx. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

 

Na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em assinar este instrumento, 

se negar à prestação dos serviços objeto do presente Contrato, ou ainda, pelo 

inadimplemento de qualquer obrigação contratual e as estipuladas no EDITAL DE 

LICITAÇÃO 001/2018, MODALIDADE CONCORRÊNCIA, o CONTRATANTE poderá 

optar pela adjudicação às licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, 

sujeitando-se, ainda, a CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE, à aplicação das 

seguintes penalidades, observando-se a gradação, isolada ou cumulativamente: 

a) advertência; 

b) multa de 2% (dois por cento)  sobre o valor total do presente contrato; 

c) suspensão, por até 02 (dois) anos, de qualquer participação em novas 

licitações/contratações do CONTRATANTE e de entidades a ele coligadas. 

 

§ Único: A inexecução, total ou parcial, pela CONTRATADA, do previsto neste 

Contrato, dará ao CONTRATANTE o direito de considerá-lo rescindido, 

independentemente de qualquer providência judicial ou extrajudicial, sujeitando-se às 

sanções previstas, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, 

especialmente se houver: 

a) não cumprimento de cláusulas deste Contrato; 

b) cumprimento irregular de cláusulas deste Contrato; 

c) cometimento reiterado de falhas na sua execução; 

d) a decretação de falência, pedido de recuperação judicial, ou a instauração de 

insolvência civil, a dissolução judicial e liquidação extrajudicial da CONTRATADA; 

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a cessão ou transferência total ou 

parcial de obrigações; 

f) a dissolução da sociedade. 
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CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Quaisquer rotinas e procedimentos não constantes neste instrumento deverão ser 

objeto de negociação direta e formal entre as partes, mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 

 A vigência desse instrumento terá início na assinatura deste instrumento e final 

em 90 dias, ou até o cumprimento total do objeto da licitação 001/2018, MODALIDADE 

CONCORRÊNCIA. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO 

 

Fica eleito o foro de Campo Grande-MS, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato. 

 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas após lido e achado 

conforme, firmam as partes o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas, cujo 

instrumento ficará arquivado na Seção competente das entidades signatárias. 

 

Campo Grande-MS, XX de XXXXX de 2018. 

 

   

Sra.................................... 

Superintendente 

  

Sra................................................. 

Representante Legal  

Testemunhas: 

 

Nome: 
RG nº 
CPF nº 

Nome: 
RG nº 
CPF nº 

 


