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P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O Nº 009 – 2022
Processo Administrativo 055 – 2022
1. Regência Legal:
LEI FEDERAL 10.520/02, LEI FEDERAL 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, DECRETO FEDERAL 10.024/2019.
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E ALTERAÇÕES E LEGISLAÇÃO POSTERIORES.
2. Órgão Interessado:
MUNICÍPIO DE ALMADINA – DIVERSAS SECRETARIAS
3. Modalidade:
4. Processo Administrativo:
Pregão Eletrônico Nº 009-2022
Nº 055/2022
5. Tipo de Licitação:
6. Forma de Prestação de Serviço:
PARCELADA
MENOR PREÇO
7. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PARA OS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME
QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS E MODELO DE PROPOSTA, ANEXOS
DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS.

8. Local e Data do Recebimento das Propostas e Início da Abertura dos Envelopes:
Endereço eletrônico: O Pregão será realizado em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, através do site www.bll.org.br mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo “BLL”, constante da página eletrônica do Portal BLL .
Recebimento das propostas: 31/05/2022 - 08:00hrs
Recebimento das propostas até: 09/06/2022 - 08:00hrs
Início da sessão de disputa de preços: 09/06/2022 - 08:30hrs
SERÁ CONSIDERADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF) PARA TODAS AS INDICAÇÕES DE TEMPO CONSTANTES
NESTE EDITAL.
9. Dotação orçamentária:
NÃO APLICÁVEL NESTA FASE
10. Prazo de Vigência Contratual:
31/12/2022

11. Patrimônio Líquido Mínimo necessário:

**************
12. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital:
Responsável:
DALTON LUIZ ALMEIDA FILHO
Endereço:
RUA EUZÉBIO FERREIRA, 26, CENTRO – ALMADINA
Complemento:
DEPTº. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Cidade:
Estado:
ALMADINA
BAHIA
Horário:
Das 08:00 às 14:00 h.
1.

Telefone/Fax:

E-mail:
licitapma@outlook.com

OBJETO
O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO
DE ALMADINA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS E
MODELO DE PROPOSTA, ANEXOS DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as especificações

descritas no Termo de Referência, Anexo I, que integra o presente Edital.
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2.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança – criptografia e autenticação –em todas as suas fases.

2.2O certame será realizado através do aplicativo “BLL” do Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL .
2.3Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Setor de Licitações e Contratos denominado “Pregoeiro”, com o suporte de sua
equipe de apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam o
conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1Somente serão admitidos a participar desta Licitação os interessados previamente credenciados perante o
Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL , que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste
edital e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
3.2 Somente serão admitidos a participar desta licitação os interessados que detenham oficinas mecânicas não
podendo ultrapassar um raio de até 70km de distância do município de Almadina - BA, visando uma
economicidade no que tange a manutenção dos veículos, não fazendo sentido um deslocamento de grande escala
para realizar a manutenção.
3.3Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas, que atenderem as condições deste Edital,
inserindo-se aí, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo que, para estas duas últimas, será
concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, em consonância com a Lei Complementar nº
123/2006 e alterações.

3.4Os licitantes deverão manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e
atendimento dos requisitos de habilitação e a posposta de preços em conformidade com às exigências previstas
no edital.
3.5Poderão participar do processo interessados estabelecidos no País, que atendam a todas as exigências
contidas neste edital e seus anexos e pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

3.6Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em uma ou
mais das situações a seguir:

3.6.1
3.6.2
3.6.3

Declarados inidôneos por ato da Administração Pública;
Sob falência, dissolução ou liquidação;
Que estejam reunidos em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si ou
qualquer que seja a sua forma de constituição;
3.6.4
Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou, ainda,
penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei nº.
8.666/93;
3.6.5
Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Leinº.8.666/93.

3.7Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar de nº.123/2006 e
alterações, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

3.7.1
3.7.2
3.7.3

De cujo capital participe outra pessoa jurídica;
Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar 123/2006 e alterações,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3º da referida Lei
Complementar;
3.7.4
Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada pela Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso II do caput, do artigo 3º da referida Lei Complementar;
2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZYYRI0NFUUHFSW0IPEJAW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
4 - Ano - Nº 3292

Almadina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: licitapma@outlook.com
CNPJ: 14147466/0001-29
3.7.5
Cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3º da referida Lei
Complementar;
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3.7.6
3.7.7
3.7.8

Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
Que participe do capital de outra pessoa jurídica;
Resultante ou remanescente decisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos – calendário anteriores;
3.7.9
Constituída sob a forma de sociedade por ações;
3.7.10
Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de
pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014).
4.

CREDENCIAMENTO

4.1As pessoas jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar representantes, junto ao BLL, mediante a
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no Portal Bolsa de Licitações do Brasil –
BLL;

4.2Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;

4.3Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o provedor do sistema
eletrônico, através do endereço eletrônico www.bll.org.br;
4.4O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal e intransferível, para
acesso ao sistema eletrônico.

4.5É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
4.6A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso;
4.7O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica;

4.8Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº.
123/2006 e alterações e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é
necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno
Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou“EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso;
4.9A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou empresa de pequeno porte
(ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela licitante detentora do melhor
lance ou proposta, através de um desses documentos:
a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP;
b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal;
4.10
O Município não se responsabilizará por qualquer problema que venha ocorrer no processo de
cadastramento junto ao Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL que impeça o licitante de participar do certame;
4.11
Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone (41) 30974600 ou pelo e-mail: contato@bll.org.br.
5.
DO ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DOS
PROCEDIMENTOS DA SESSÃO.
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5.1.

Do envio das propostas

5.1.1

A licitante deverá encaminhar proposta concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horários marcados para
abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e
dos documentos de habilitação.

5.1.1.1
No campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, da proposta eletrônica, o licitante deverá enviar sua
proposta mediante o preenchimento, dos seguintes campos: valor total do item; indicação de uma Marca e/ou
fabricante (não serão aceitas expressões do tipo “diversas”, “marcas diversas”, ou quaisquer outras); descrição detalhada do
objeto, contendo as informações requeridas na especificação do Termo de Referência, indicando, no que for
aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão
competente, quando for o caso.
5.1.1.1.1 Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão estar no formato PDF.
5.1.1.2

As empresas devem certificar-se do tamanho do arquivo permitido pelo sistema eletrônico utilizado
na presente licitação.

5.1.2. Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a licitante examinar todos os documentos
exigidos no Edital e atender a todas as condições nele contidas e nos seus anexos, especialmente a descrição e
unidade de fornecimento do objeto.

5.1.3.
A proposta e os lances formulados deverão indicar preço unitário e global, para o lote/item licitado,
de acordo com o praticado no mercado, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente
nacional (R$). Havendo divergência será considerado o preço por extenso.
5.1.4.

Os valores unitários poderão ter até duas casas decimais, sendo as frações resultantes desprezadas
ao final dos cálculos (preço global).

5.1.5. Na formação dos preços apresentados deverão estar incluídos todos os encargos trabalhistas,
previdenciários, tributários e de transporte, bem como, quaisquer outros que venham a incidir para entrega dos
mesmos;

5.1.6.
A proposta deve indicar a marca e modelo (se houver) do produto ofertado, ficando a mesma
obrigada a manter na proposta final, caso seja arrematante, a marca inicialmente indicada, sob pena de
desclassificação no certame.
5.1.6.1. Deverá ser especificada uma única marca para o item ofertado e não serão aceitas expressões do tipo
“diversas”, “marcas diversas”, ou quaisquer outras.
5.1.6.2. Fica dispensada a indicação de marca para os casos não aplicáveis ao objeto
5.1.7.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
5.1.8.A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
5.1.9.
A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em
campo próprio do Sistema que atende aos requisitos do artigo 3º da LC 123/2006 e alterações, para fazer jus aos
benefícios previstos nessa lei.
5.1.10.
A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às
sanções previstas neste Edital.
5.1.11.
As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
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5.1.12.

Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente encaminhados.

5.1.13.

Deverão ser observados os preços máximos definidos neste Edital, se for o caso.

5.2.

Da abertura da sessão pública e classificação das propostas:

5.2.1.

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.bll.org.br.

5.2.2.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

5.2.3.
Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem
emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
5.2.4.

Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo motivo
justificado e aceito pelo(a) pregoeiro(a).

5.2.5.O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos do Edital e/ou que forem manifestamente inexequíveis.
5.2.6.

A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo
real por todos os participantes.

5.2.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital e/ou
consignarem preços inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

5.2.8.
O(A) Pregoeiro(a) deverá suspender a sessão pública do pregão quando constatar que a avaliação da
conformidade das propostas, de que trata o inciso III do artigo 17 do Decreto Federal nº 10.024/2019, demandará
maior tempo.
5.2.9.

Após a suspensão da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) enviará, via chat, mensagens às licitantes
informando a data e horário previstos para o início da oferta de lances.

5.2.10.

Qualquer elemento que possa identificar o licitante através da sua proposta importará na sua
desclassificação.

5.2.11.

Somente as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a) participarão da etapa de envio de lances.

5.3.

Da etapa competitiva

5.3.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do horário e valor consignados no registro de cada lance,
vedada a identificação do seu detentor.

5.3.2.

O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance
por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores
ou de
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percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance
que cobrir a melhor oferta.

5.3.3.

Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do autor do lance aos demais participantes.

5.3.4.

O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa depropostas.

5.3.5.

No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na
etapa de propostas.

5.3.6.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e
registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

5.3.7.
Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e
total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
5.3.8. Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.

5.3.9. Se ocorrer a desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

5.3.10.

No caso de a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão
pública do(a) Pregoeiro(a) será suspensa .e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a
comunicação expressa do fato aos participantes no sítio do www.bll.org.br

5.4.

Critérios de desempate:

5.4.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se como empate (ficto) as propostas apresentadas pelas ME e EPP que
sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada.

5.4.2.
Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
acionada pelo sistema para apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
5.4.3.Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
5.5.

Modo de disputa

5.5.1.

Neste pregão, o modo de disputa adotado é o aberto.

5.6.

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 0,01 (um centavo), que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.

5.7.

Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças
inexequíveis ou excessivas), poderá tê-lo cancelado pelo(a) Pregoeiro(a)através do sistema.

5.8. Os documentos de habilitação e a proposta do licitante melhor classificado serão disponibilizados para
avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público somente após o encerramento da sessão pública de lances.

5.9.

Da Negociação da proposta:

5.9.1

Concluída a etapa de lances, o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar
7
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quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação do
licitante conforme disposições deste edital.

5.9.1.1
O(a) pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao
licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir
sobre a sua aceitação.
5.9.1.2. O licitante que receber solicitação de negociação deverá responder dentro do prazo estipulado na
sessão pelo(a) Pregoeiro(a).
5.9.1.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
5.9.2.
Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, a proposta
adequada ao último lance ofertado e, se necessário, os documentos complementares, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas contadas do encerramento do certame.
5.9.3.
O(A) Pregoeiro(a) poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, 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 atribuirá validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
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5.9.4.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão
pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
5.9.5.
Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto certame.
5.9.6 Após a etapa de lances e verificada a regularidade da habilitação, o(a) pregoeiro(a) anunciará o licitante
vencedor.
6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

6.1.
Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
solicitar a impugnação do ato convocatório deste Pregão, por meio eletrônico via internet, no endereço
licitapma@outlook.com. O recebimento de ato de impugnação tanto por meio eletrônico quanto no
departamento de licitação deverá obedecer ao horário de expediente da Prefeitura Municipal de Almadina, ou
seja, entre segunda e sexta-feira, das 08:00h as 14:00h.
6.2. Tratando-se do envio por meio eletrônico, o Departamento de Licitações não se responsabilizará por
solicitação de ato de impugnação não recebido por motivos de ordem técnica de computadores, de falhas de
comunicação via internet, de congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros fatores que
impossibilitem o envio de e-mail pela pessoa interessada neste ato.
6.3.
7.

Caberá ao(a) pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

a. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este pregão deverão ser enviados ao(a) pregoeiro(a), até 02 (dois)
dia úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, no endereço
licitapma@outlook.com.
8.

DA PROPOSTA FINAL

8.1.A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser apresentada na forma do Anexo deste edital,
redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada a última
folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela
constando, obrigatoriamente:
a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone e e-mail da licitante;
b) RG, CPF e Endereço da pessoa de contato.
c) Marca, modelo (quando for o caso) e demais características dos materiais ofertados deverão ser informados,
obrigatoriamente, na Proposta final.
d) Especificação do preço unitário e total de cada item classificado, expresso em reais, com, no máximo, 02
(duas) casas decimais, e valor total da proposta.
e) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de sua abertura;
f) Nome do banco e número da conta corrente em que deseja receber o pagamento.
g) Declaração da licitante de que garantirá a substituição do(s) produto(s), sem ônus para a Administração
Municipal, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar vícios e/ou defeitos.
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8.2.

Os preços constantes da proposta escrita deverão referir-se ao do lance formulado no Pregão,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, considerar qualquer custo financeiro
para o período de processamento das faturas.

8.3.

A não cotação de qualquer item pertencente ao lote ensejará a desclassificação da proposta da licitante.

8.4.

A proposta escrita e os originais ou cópias autenticadas da documentação deverão ser
encaminhados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia seguinte à disputa, em envelopes
fechados ou lacrados, indicando na sua parte frontal: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA /
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – RUA EUZÉBIO FERREIRA, 26, CENTRO – ALMADINA, CEP. 45.640-000.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009-2022.

9.

DA HABILITAÇÃO

9.1.
Será considerada habilitada a licitante primeira classificada que apresentar os documentos a seguir indicados,
por meio do site em que será realizada a disputa.
9.2.
A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, obrigatoriamente,
todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
9.3.
A documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômica- financeira e técnica, conforme
a constituição, consistirá em:
9.3.1. DA REGULARIDADE JURÍDICA
9.3.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual.
9.3.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresárias, Cooperativas e congêneres e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores (os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração
contratual).
9.3.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício
(os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva).
9.3.1.4. 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 (os
documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva);
9.3.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
9.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
9.3.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação.
9.3.2.3. Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos Federais e Certidão da
Dívida Ativa da União); Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.3.2.4.
lei,

Certidão Negativa de Débitos do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da

9.3.2.5. Prova de Regularidade Fiscal (CRF – Certificado de Regularidade Fiscal), emitida pela Caixa Econômica
Federal, relativamente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
9.3.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos da Lei 12.440 de 07 de Junho de 2011, Resolução
Administrativa TST nº 1470/2011 e Inciso IV do Art. 27 e Inciso V do Art. 29 da Lei 8.666/93 introduzidos pela Lei 12.440 de 07
de Junho de 2011.
9.3.3. QUALIFICAÇÃOECONÔMICO-FINANCEIRA
9.3.3.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da
pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, e no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para entrega dos
envelopes, de acordo com inciso II do artigo 31 da Lei Federal 8.666/93.
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9.3.4. QUALIFICAÇÃO TECNICA E REQUISITOS DE CUMPRIMENTO DO EDITAL
9.3.4.1.
Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro teor completo
do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações
necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação, conforme modelo do Anexo IX deste edital;
9.3.4.2.
Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezestreze) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de catorze anos, conforme modelo do Anexo VII deste edital.
9.3.4.3.
Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a
existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a administração pública, conforme
Anexo VI deste edital;
9.3.4.4.
JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS REFERIDOS NESTE ITEM (ITEM 9 – DA HABILITAÇÃO), SERÃO
APRESENTADOS PARA FINS DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO SE ACHA DECLARADA INIDÔNEA PARA
LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU SUSPENSA DO DIREITO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL;
9.3.4.5. Apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel
timbrado do emitente, contendo informações que comprovem a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes
em características, indicar prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante, quantidades com a
prestação do objeto licitado, acompanhados de notas fiscais e homologação ou extrato com o valor dos contratos a fim
de atendimento do art.30, II da Lei 8.666/93.
9.3.4.6.

Alvará de Funcionamento Vigente

9.3.4.7.

Certificado de Autorização de posto revendedor emitido pela ANP, com data de validade vigente.

9.3.4.8. Atestado de Vistoria emitido pelo corpo de Bombeiros com data de validade vigente ou com a sua emissão
nunca superior a 60 dias da data da abertura do certame caso não conste a vigência.
Observação: Toda documentação deverá ser entregue devidamente organizada e identificada nas respectivas
ordens exigidas pelo edital.

10. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

10.1 A participação do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) somente será
permitida se o interessado comprovar tal situação jurídica junto com os documentos de credenciamento através
de seu instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a
inclusão no seu nome como ME ou EPP (art. 72 da Lei Complementar n. º 123/06 e 147/14), ou através da
apresentação de enquadramento do licitante na condição de ME ou EPP, mediante declaração em instrumento
próprio para essa finalidade no respectivo órgão e registro de seus atos constitutivos.
10.2 A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 e alterações por licitante que não se
enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à
aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser
descredenciada do Cadastro de Fornecedores da PMI pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

10.3 O município de Almadina, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, adotará
procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis e/ou
outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC
nº 123/2006e alterações.
10.4 A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em quaisquer dos documentos de
regularidade fiscal e trabalhista acima listados terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova
documentação, que comprove a sua regularidade em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame.
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10.5 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.

10.6 O benefício de que trata o item 10.4 não eximirá a microempresa ou empresa de pequeno porte, da
apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
10.7 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 10.4 implicará na inabilitação do licitante.
11. DO RECURSO
11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada,
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 72
(setenta e duas) horas para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.

11.2
O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 30 (trinta) minutos imediatamente
posteriores ao ato de declaração do vencedor. O não oferecimento de razões no prazo previsto fará deserto o
recurso.
11.3

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos
do art. 44, § 3º do Decreto 10.024/19, importará na decadência desse direito, ficando o (a) pregoeiro (a)
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

11.4

Os recursos interpostos somente terão efeito devolutivo.

11.5

O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6

Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos a o (a) pregoeiro (a), protocolados no
endereço citado abaixo, o qual deverá receber examinar e submeter à autoridade competente que decidirá sobre
a sua pertinência.

11.7

Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos prazos legais
e/ou subscrito por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
proponente, nem recursos enviados via fax.

11.8

Os autos do processo permanecerão com vistas franqueada aos interessados na sala da COPEL, na
Prefeitura Municipal de Almadina, RUA EUZÉBIO FERREIRA, 26, CENTRO – ALMADINA.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1

Não havendo a manifestação de recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior;

12.2

Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior
adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório.

13. DA REVISÃO E REAJUSTAMENTO

13.1

Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do
INPC/IBGE.
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13.2

A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que
se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato ou da ata de registro de preços, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar
recompor o preço que se tornou excessivo.

14. DA CONTRATAÇÃO

14.1
Homologada a licitação pela autoridade competente, a unidade compradora emitirá Nota de
Empenho ou documento equivalente para o proponente vencedor visando à execução do objeto desta licitação.
14.2
O proponente vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da convocação, para retirar a
Nota de Empenho ou documento equivalente. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pela unidade compradora;
14.3

Em caso de encaminhamento do contrato e/ou autorização de fornecimento por e-mail, o fornecedor
deverá imprimir o(s) documentos(s) em três vias, assiná-las, e devolvê-las ao emitente no mesmo prazo
estipulado acima.

14.4

É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no
prazo mencionado no item anterior ou estando em situação irregular, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para assinar o contrato nas mesmas condições do primeiro colocado ou revogar a
licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que
deverão atender as exigências editalícias;

14.5

A contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado
entre as partes, na forma da Lei nº 8.666/93.

14.6

A contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art. 78,
incisos I a XII e XVII da Lei nº.8.666/93, sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, e sem prejuízo
das penalidades pertinentes.

15. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

15.1

Conforme especificado no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1

Em consonância com o art. 5º combinado com a alínea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei federal nº 8.666/93, os
pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no
prazo não superior a 30(trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela e depois
de atestada pela CONTRATANTE o recebimento definitivo do objeto licitado.

16.2

O FORNECEDOR deverá enviar junto com a Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica, cópia do contrato e todas
as certidões negativas de regularidade fiscal e trabalhista.

16.3
Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
16.4

Caso o FORNECEDOR seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação legal
para tal opção em razão do objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota
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Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme
legislação em vigor.

16.5
Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a prefeitura.
16.6

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes
restituídos ao FORNECEDOR para as correções solicitadas, não respondendo a prefeitura por quaisquer encargos
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentoscorrespondentes.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1

Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o

Município de Almadina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão
unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a
CONTRATADA que:

17.1.1

Apresentar documentação falsa;

17.1.2

Fraudar a execução do contrato;

17.1.3

Comportar-se de modo inidôneo;

17.1.4

Cometer fraude fiscal; ou

17.1.5

Fizer declaração falsa.

17.1.6

Para os fins do item 17.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92,

parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

17.2

Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº

10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial
ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente,
ou juntamente com as multas definidas nos itens “17.4” a “17.12”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes penalidades:

17.2.1

Advertência;

17.2.2

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura

Municipal de Almadina, por prazo não superior a dois anos;

17.2.3

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou

17.2.4

Impedimento de licitar e contratar com o Município de Almadina

17.2.5

, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº

10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos;
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17.3

Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar,

sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da
execução contratual.

17.4

No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30%

(trinta por cento) do valor do contrato.

17.5

Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem

causa justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto
definido no contrato.

17.6 No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser
sancionada com multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte
por cento).

17.7 Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte)
dias do término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela
CONTRATADA, mas não em sua totalidade.

17.8 No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até
20% (vinte por cento) do valor total do contrato.

17.9 O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica.

17.10 A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em
qualquer das situações previstas na tabela , a seguir:

17.11 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela 1

1

CORRESPONDÊNCIA
% do valor total do
Contrato
1%

2

2%

3

3%

GRAU DA INFRAÇÃO

Tabela 2
Item
1

Descrição

Grau

Manter empregado sem qualificação para a execução dos

Incidência
1

serviços/fornecimentos.
2

Fornecer informação

Por empregado e por
Dia

falsa de

serviço/fornecimento ou

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

substituição de material licitado por outro de qualidade inferior
4

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de
seus
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agentes.
5

Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os
6

riscos de ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou
consequências letais.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

8

9

10

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições.
Manter a documentação de habilitação atualizada.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de

2

2

Por empregado e por
Dia
Por

item

e

por

Ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência

2

Por ocorrência e por

acesso de seus empregados.
11

Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros

12

documentos necessários à comprovação do cumprimento dos

dia

demais encargos trabalhistas.
13

Entregar

ou

entregar com atraso ou

incompleta a

documentação exigida DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.

2

Por ocorrência e por
dia de atraso

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais
14

solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas

Por ocorrência e por
2

durante a análise da documentação exigida por

dia de atraso

força do contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus
15

empregados e de impor penalidades àqueles que se

2

ocorrência

negarem a usá-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não
16

previstos

nesta tabela, após

reincidência

Por empregado e por

3

formalmente notificada pela unidade
fiscalizadora.

Por

e

por

ite
m
ocorrência

17.12

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

17.13

Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficial;
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17.14

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à

CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa;

17.15

O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido

unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº
8.666/93.
18. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO

18.1

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em

parte.
19. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1

O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um
representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer
dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art.
67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.

19.2
A fiscalização do contrato ficará a cargo de um servidor determinado pela SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA.
19.3

O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93,
sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do
órgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual,
para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.

19.4

Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalização.

19.5

Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do
Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou
redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive
perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade
observada na execução do ajuste.

19.6

A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

19.7
A execução do objeto deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações
estabelecidas pelos órgãos competentes e pela Prefeitura, sendo que a inobservância desta condição implicará a
sua recusa, bem como a sua devida adequação e/ou substituição, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo
de reclamação ou indenização.
19.8

As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão
encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante
disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.

20.

DA RESCISÃO CONTRATUAL
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20.1

A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
e as previstas nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.

20.2

A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados
nos incisos do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

20.3

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que haja
culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1

Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela
licitação, quer direta ou indiretamente.

21.2

A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, por parte
da proponente, das exigências e condições estabelecidas neste edital e seus Anexos.

21.3
A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o município revogá-la,
no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo
por ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema
para conhecimento dos participantes da licitação.
21.4

A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisão do contrato, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.

21.5

As despesas com a contratação do objeto licitado correrão à conta dos seguintes recursos:
NÃO APLICÁVEL NESTA FASE

21.6

É facultado ao(a) pregoeiro(a) ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

21.7

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pelo(a) pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.

21.8

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta.

21.9

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.

21.10

As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, pelo aplicativo de informática “BLL” do Portal
Bolsa de Licitações do Brasil –BLL ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.

21.11
São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e e-mail,
bem como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual
tentativa frustrada de comunicação.
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21.12

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o
do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente normal.

21.13

Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão com base na legislação vigente.

21.14
Fica designado o foro da Cidade de Coaraci, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de quaisquer questões
judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
21.15

No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo e
acompanhado do seguinte anexo:

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO
ANEXO III – CARTA PROPOSTA
ANEXO IV – PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO V– MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO
ANEXO IX– DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO TEOR DO EDITAL
ANEXO X– DECLARAÇÃO DE RESPONSIBILIDADES DOS CUSTOS DOS PRODUTOS OFERECIDOS
ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DEPROPOSTA
ANEXO XII – PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS
ANEXO XIII – ATA DE REGISTRO DEPREÇOS

21.16
O(a) pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
21.17

O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.

21.18

A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.

21.19

Os casos omissos serão dirimidos pelo(a) pregoeiro(a), com observância da legislação em vigor, em especial
a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 10.520/2002. Nesses casos aplicar-se-ão as demais disposições constantes nas referidas leis, e
nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005.

21.20

As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas e a Prefeitura
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.

21.21

As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

21.22

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão
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prestados pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, diariamente, das 08:00 às 14:00, na sala Departamento de
Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA.
25.23 O presente processo foi analisado e aprovado pela Procuradoria Jurídica do Município.
Almadina (BA), 25 de Maio de 2022.

Milton Silva Cerqueira
Prefeito Municipal
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1 Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção de veículos com
reposição de peças, com entrega de forma parcelada de acordo com as solicitações das Secretarias, pelo período de 12 (doze)
meses para a Prefeitura Municipal de ALMADINA - BA.
2. DA JUSTIFICATIVA
Tem por objetivo o presente Termo de Referência, classificar os critérios de manutenção preventiva e corretiva,
correspondente aos serviços de mecânica, elétrica, hidráulica, chaparia, pintura, capotaria e lubrificação dos veículos, motos e
equipamentos pertencentes à frota dos veículos deste Município, relacionados no item 05 deste memorial.
A manutenção preventiva consiste na revisão periódica dos veículos, de acordo com os planos de manutenção preventiva
constantes dos manuais fornecidos pelas montadoras, para cada modelo, com a finalidade de avaliar as condições de
funcionamento destes, além de detectar possíveis desgastes em acessórios, peças e outros elementos.
A manutenção corretiva consiste na solução de eventuais problemas, danos ou defeitos existentes, assim como os que
venham a surgir no curso do contrato, de forma a garantir o perfeito funcionamento dos veículos.
O serviço de reparo consiste em consertos que se façam necessários na chaparia, pintura, lanternagem em geral, funilaria,
serviços de vidraçaria, capotaria, tapeçaria e outros que visem corrigir defeitos não mecânicos e nem elétricos dos veículos.
Os serviços a serem contratados incluem o fornecimento e aplicação de todas as peças, materiais e acessórios que se fizerem
necessários à execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva e de reparo.
É vedada a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a
fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA.
Os serviços objeto desta licitação não podem sofrer solução de continuidade durante todo o prazo de vigência do contrato. A
exceção dos serviços de retífica do motor, retífica de caixa de direção e de manutenção de condicionadores de ar, os serviços objeto
desta licitação deverão ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional
desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa CONTRATADA, sobre os quais manterá estrito e
exclusivo controle.
A CONTRATADA será responsável pelos veículos que estejam em suas instalações para a manutenção até a entrega definitiva
do veículo ao CONTRATANTE.
A CONTRATADA deverá possuir os seguintes requisitos mínimos de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado
para realização do objeto desta licitação.
A empresa preferencialmente deverá estar instalada dentro de um raio de 80 (oitenta) quilômetros na região em virtude da
característica singular dos serviços a serem prestados.
As instalações prediais e todo o aparelhamento necessário à execução dos serviços objeto da presente licitação deverá ser
compatível com o tipo de veículo a ser mantido e possuir:
Área Reservada para serviço mecânico com elevador;
Área para serviço elétrico;
Cobertura nas Áreas de serviço;
Área fechada e com segurança para guarda dos veículos em manutenção;
Equipamento de Check-Up;
Máquina de limpeza de bico injetor;
Aparelho para diagnóstico de Injeção;
Lâmpada de ponto eletroscopia;
Prensa para tirar rolamento e buchas;
Equipamento de retirada de motores.
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Quanto ao pessoal técnico:

a) Operar exclusivamente com pessoal habilitado e treinado para a execução dos serviços contratados;
b) Possuir técnico responsável pelos serviços de manutenção em seu quadro permanente.
A comprovação de que o profissional pertence ao quadro da empresa deverá ser feita através de uma das seguintes formas:
a) Carteira de Trabalho;
b) Certidão do Conselho Profissional Competente, se for o caso;
c) Contrato social;
d) Contrato de prestação de serviços;
e) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
f) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o
quadro da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a está adjudicado.
Quanto à Execução do Serviço:
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A CONTRATADA DEVERÁ OBSERVAR, COMO
LIMITE, O TEMPO MÁXIMO PADRÃO CONSTANTE NAS “TABELAS DE TEMPO-PADRÃO
DE SERVIÇOS POR MARCA E MODELOS DE VEÍCULOS”, (TABELA TEMPÁRIA) QUE
DEVERÁ SER ADQUIRIDA PELO FORNECEDOR QUE SE TORNAR VENCEDOR DO
PROCESSO LICITATÓRIO.
A CONTRATADA deverá observar o preço unitário máximo hora/serviço para a realização do serviço, previsto na tabela
tempária de cada veículo; bem como os preços máximos para as peças fixado em tabela das montadoras.
A CONTRATADA remeterá ao CONTRATANTE, por intermédio do Departamento de Compras, o orçamento com a
discriminação dos seguintes itens:
Número do contrato;
Placa marca e modelo do veículo;
Número da Ordem de Serviços – OS;
Descrição do serviço a ser executado;
Tempo a ser gasto na execução de cada serviço;
Preço da hora/serviço;
Discriminação das peças a serem aplicadas (nomenclatura e código);
Preço da peça (conforme tabela das montadoras);
Valor (es) do(s) desconto(s) (observado(s) o(s) percentual(is) previsto(s) no contrato);
Preço da peça e/ou do serviço após a aplicação do desconto;
Para os lubrificantes aplicados: quantidade de litros por tipo (conforme especificação do fabricante do veículo), e preço do litro.
O horário de atendimento pela CONTRATADA deve ser das 08h00min às 18:00h, de segunda à sexta, e aos sábados, das 08:00h às
12:00h.
O CONTRATANTE registrará em formulário próprio o defeito apresentado pelo veículo, para que a CONTRATADA elabore
o respectivo orçamento e fará um comunicado antecipado (por telefone, fax ou e-mail) informando o envio do veículo à
CONTRATADA.
A CONTRATADA, a contar do ingresso do veículo na oficina, dará preferência no atendimento dos veículos oficiais, visando
à redução do tempo de imobilização do veículo, dando início imediato ao processo para pronto atendimento mecânico, no intuito
de agilizar o reparo do mesmo.
Em casos excepcionais e mediante solicitação devidamente justificada, a
CONTRATADA deverá executar reparos e manutenção corretiva de veículos oficiais dentro das próprias unidades de
transportes do
CONTRATANTE.
O prazo para elaboração dos orçamentos para manutenção preventiva ou corretiva não poderá ser superior a 48 (quarenta e oito
horas) úteis.
O setor de fiscalização do contrato verificará, antes de autorizar a prestação dos serviços e/ou a substituição das peças e/ou
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acessórios, a compatibilidade entre os valores apresentados pela CONTRATADA e o preço unitário máximo referencial do serviço, e
os preços das peças, conforme tabela de valores das montadoras, bem como a incidência dos percentuais de descontos ofertados
na licitação, a fim de fundamentar a autorização ou não da prestação dos serviços.
O prazo para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva e de reparo será de no máximo 03 (três) dias
úteis, contados a partir do recebimento da ordem de serviço autorizada pelo CONTRATANTE, salvo quando, justificada e
motivadamente, seja autorizado pelo CONTRATANTE o prolongamento dos prazos.
O CONTRATANTE emitirá Termo/Declaração de Vistoria, em duas vias, identificando o veículo (placa, marca e modelo),
informando quilometragem, nível de combustível, data e hora do recebimento do veículo, relatando o estado geral (lataria,
acessórios, equipamentos obrigatórios, pneu sobressalente, documentação, etc.) e qualquer anormalidade identificada.
Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá manter responsável técnico devidamente habilitado
para análise conjunta com o preposto do CONTRATANTE, visando aprovação prévia dos serviços a serem realizados, bem como da
relação de peças a serem substituídas.
A prestação dos serviços, bem como a substituição de peças e acessórios somente poderão ser efetuados mediante
apresentação de orçamento prévio, o qual ficará sujeito à autorização por parte da Administração, sem o que não deverá ser
executado, sob pena de não se efetuar o respectivo pagamento.
O CONTRATANTE analisará o orçamento, os respectivos custos e a necessidade da execução total ou parcial do serviço
como proposto pela
CONTRATADA. Após esse exame, o CONTRATANTE autorizará ou não que a CONTRATADA execute os serviços.
Caso ocorra exclusão total ou parcial de itens do orçamento, a
CONTRATADA será ressarcida tão-somente
do
ônus
decorrente
da
mão-de-obra
utilizada
para desmontagem/montagem do veículo, pertinente à OS emitida pelo CONTRATANTE.

efetivamente

Se durante a execução dos serviços forem identificados outros defeitos que impliquem em aumento de serviço, peças ou
acessórios, a CONTRATADA deverá informar o fato ao CONTRATANTE, atualizando o respectivo orçamento e submetendo-o à
aprovação.
As peças e/ou acessórios utilizados na reposição devem ser novos, de primeiro uso, não recondicionados e dos mesmos
fabricantes das peças originais do veículo, ou correlatas, cujo fabricante ofereça a mesma garantia.
Deverão ser aplicados nos veículos apenas lubrificantes dos tipos especificados pelos fabricantes dos veículos.
A CONTRATADA deverá devolver ao CONTRATANTE as peças e/ou acessórios que forem substituídos por ocasião dos
serviços executados.
A CONTRATADA comunicará ao CONTRATANTE a conclusão do serviço e, da data do recebimento dessa comunicação, o
CONTRATANTE terá o prazo de 01 (um) dia útil para retirar o veículo, após o que deverá proceder à avaliação da execução dos
serviços, da correta aplicação de peças e acessórios e do estado geral do veículo, ficando esclarecido que o veículo deverá ser
entregue limpo (lavagem externa e interna, com aspiração sem ônus para o CONTRATANTE).
Após a execução do serviço, o CONTRATANTE designará o preposto para vistoriar o veículo. Caso não ocorra o aceite do
veículo, o CONTRATANTE fará o respectivo registro e a CONTRATADA deverá corrigir as anormalidades apontadas.
A Vistoria do CONTRATANTE será executada de segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às
17:00.
O veículo será entregue pela CONTRATADA após vistoria realizada por um representante designado pela CONTRATANTE.
O formulário será emitido em, no mínimo, 02 (duas) vias, sendo uma delas destinada ao CONTRATANTE para o controle da
execução dos serviços realizados.
Quanto à garantia do Serviço:
A CONTRATADA deverá conceder garantia a contar da data da conclusão do serviço, conforme segue:

a) para os serviços de manutenção de, no mínimo, 90 (noventa) dias;
b) para as peças de reposição aplicadas de, no mínimo, 90 (noventa) dias;
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c) para os serviços de pintura e funilaria, a CONTRATADA deve conceder o prazo de 12 (doze) meses de garantia, sem limite de
quilometragem, desde que os defeitos não decorram de influências externas anormais de origem química ou mecânica.
Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a CONTRATADA será comunicada e deverá de imediato providenciar o
devido reparo.
Se o(s) veículo(s) vier(em) a apresentar o(s) mesmo(s) defeito(s), dentro do prazo de garantia, a contagem desse prazo será
reiniciada, a partir da data em que o(s) veículo(s) for(em) devolvido(s).
A CONTRATADA emitirá, mensalmente, Nota Fiscal/Fatura dos serviços executados e autorizados, discriminando todos os
itens exigidos para o orçamento prévio.
O quantitativo de veículos poderá ser alterado, no decorrer da execução dos serviços, em função de baixas ou aquisições de
novos veículos, por veículos das mesmas marcas e modelos, salvo aquiescência da CONTRATADA, sem prejuízo das condições
estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviços, conforme artigo 57, § 1º da Lei federal nº 8.666/93.
3.0 DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DOS SERVIÇOS
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria, pintura (corretiva, preventiva e
estética) e capotaria/tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças, acessórios, alinhamento, balanceamento e cambagem,
nos veículos oficiais, pertencentes à frota operacional da Contratante, serão executados no todo ou em parte, conforme a seguir
discriminados:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Serviços de caráter revisional, com ocorrência em intervalos regulares de quilometragens
percorridas ou tempo de utilização, previstos no manual de manutenção dos veículos, compreendidos basicamente na substituição
de componentes de vida útil pré-determinada, tais como: óleo, elementos de filtros, correias, velas, bicos injetores, pastilhas e
lonas de freio etc.
MANUTENÇÃO CORRETIVA: São todos os serviços e reparos necessários aos defeitos ocorridos acidentalmente nos sistemas
mecânicos, elétricos e eletrônicos tais como, motor, retíficas, suspensão, hidráulica, freio, injeção, caixa de câmbio, diferencial,
direção, elétrica, bateria, radiador, pneus, luzes, cinto de segurança, extintores de incêndio, além de outros de mesma natureza,
inclusive lanternagem e pintura.
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL:
Desmontagem, retífica/reparo, montagem e ajuste de motores a combustão de baixa e alta pressão movidos à gasolina, álcool e
diesel.
Desmontagem, reparação, montagem e ajuste de cubos de roda, rodas, borracharia e pneus, manutenção e recuperação de arcondicionado, alinhamentos, cambagem e balanceamento, carburadores, injetores de combustível mecânicos e/ou eletrônicos,
mangas e eixos de transmissão, bombas d’água, de combustível e outros, troca preventiva de óleos lubrificantes e filtros diversos,
câmbio mecânico e/ou automático, (caixa de mudança de marchas), reduções e/ou trações 4X4, freios, embreagem, rolamentos,
retentores, sistema de arrefecimento (radiadores), válvulas, diferencial (ais), distribuição, direção, engrenagens diversas,
amortecedores, suspensão, magnetos, mancais, suportes, biela, pistões, retifica de motores à combustão, enfim, todos os serviços
mecânicos e hidráulicos do veículo, inclusive, substituição de peças e acessórios avariados ou com defeito.
SERVIÇOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
Reparo e revisão de todo o sistema elétrico e eletrônico, com substituição de lâmpadas, faróis, fusíveis, relés, fios e cabos elétricos,
ignição eletrônica, bateria, alternador, motores elétricos, etc.
SERVIÇOS DE CAPOTARIA/TAPECARIA
Conserto, com fornecimento e colocação de forramentos e peças necessárias à manutenção e/ou reforma dos veículos.
SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/FUNILARIA E PINTURA
Conserto e reparação de avarias na carroceria dos veículos, se necessário com substituição de peças ou componentes.
SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO
Os veículos deverão ser entregues perfeitamente lavados e lubrificados, sem ônus adicional para a Contratante.
SERVIÇOS DE GUINCHO/REBOQUE E SOCORRO MECÂNICO
Caminhão reboque com prancha articulada, e socorro mecânico, com plantão de 24:00 (vinte e quatro) horas, para
deslocamentos/atendimentos de veículos em estado de pane elétricomecânica e sem condições de uso, no âmbito do Município de
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Ilhéus acrescido de 60km (sessenta quilômetros), sem ônus para Contratante.
Para os serviços de reboque e socorro mecânicos fora dos limites estipulados deverá ser apresentado Planilha de Custos.
DAS SUBCONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS
Admitir-se-á a subcontratação dos serviços objeto do presente instrumento que comprovadamente, a empresa não possa executar,
nas situações a seguir enunciadas, ficando, desde já estabelecido, que as condições e obrigações se darão entre as partes
contratantes, ou seja, a empresa ficará inteiramente e integralmente responsável pelos orçamentos, envio e recebimento dos
veículos, guarda, segurança e integridade física do bem contra danos materiais, sinistros, intempéries, independente de culpa ou
dolo, que venham a atingir o patrimônio da Municipalidade de forma parcial ou total, bem como pela execução e perfeita entrega
dos serviços, de suas garantias, como, também, pelo faturamento, recebimento e quitação pelos serviços prestados/executados:
Serviços de guincho/reboque (caminhão reboque com prancha articulada).
DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
A empresa deverá se comprometer a oferecer os seguintes prazos de garantia:
Serviços realizados e peças substituídas no motor, câmbio e diferencial: garantia mínima de 06 (seis) meses ou 15.000 (quinze mil)
quilômetros, prevalecendo o que terminar por último.
Serviços de lanternagem/funilaria e pintura: garantia mínima de 12 (doze) meses.
Demais serviços e peças: garantia mínima de 03 (três) meses ou 5000 km, prevalecendo o que terminar por último.
As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada e obedecerão ao prazo de garantia estipulado expressamente
pelo fabricante em termo próprio e contará a partir da instalação ou execução do serviço.
Ocorrendo defeito ou imperfeição durante o período de garantia, a empresa será comunicada e deverá, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contados do recebimento da comunicação, providenciar o devido reparo, sem qualquer ônus para a
Contratante.
DOS VALORES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A empresa deverá apresentar valores com preço de mão-de-obra especializada para a execução dos serviços cotados pelo valor de
homem/hora trabalhada, com observância da Tabela “TEMPOS PADRÕES DE SERVIÇO” dos fabricantes dos veículos e concessão
de percentual de desconto para aquisição das peças sobre o valor praticado no MERCADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, em vigor na
data da respectiva substituição.
Os serviços de reboque e socorro mecânico fora dos limites estipulados neste Termo de Referência, serão objeto de orçamento
prévio quanto à quilometragem excedente e dependerão de autorização formal da Contratante para que seja efetuado o reboque,
se for o caso.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser executados nos prazos abaixo estabelecidos, contados a partir da aprovação do orçamento prévio e
competente ORDEM DE SERVIÇO expedida pela
Administração:
Serviços de retifica de motores (neste Termo de Referência,): 15 (quinze) dias úteis.
Serviços de lanternagem/funilaria e pintura (neste Termo de Referência,): O prazo de execução deverá ser estabelecido de comum
acordo com a empresa, levando-se em consideração o grau de avaria nos veículos.
Serviços de revisões em veículos novos (neste Termo de Referência,): 02 (dois) dias úteis.
Serviços de guincho/reboque e socorro mecânico (neste Termo de Referência)
No âmbito da cidade de ALMADINA: 03 (três) horas, contados a partir da solicitação.
Fora dos limites estipulados acima: o prazo será determinado mediante acordo entre as partes contratantes.
Demais serviços, exceto serviços de lavagem/lubrificação: 02 (dois) dias úteis.
Os prazos a que se refere este item, poderão ser prorrogados uma vez, por período estabelecido entre as partes, limitado ao
intervalo do primeiro, mediante solicitação fundamentada e entregue a Comissão designada para acompanhamento do
processo/contrato antes do vencimento do prazo inicial, cabendo-lhe manifestar-se no prazo de 01 (um) dia, exceto quanto aos
serviços de guincho/reboque e socorro mecânico.
Os prazos descritos no presente item se aplicam, também, no caso de sub-contratação.
DO ORÇAMENTO E APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS
A cada serviço, a Contratada solicitará à empresa um orçamento que deverá ser por esse preparado de forma detalhada,
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abrangendo nome, código e quantidade de peças, número de horas e serviços a serem executados, valores parciais e totais, bem
como o prazo para a realização dos trabalhos.
A Contratante poderá aceitar ou recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo parcialmente, comprometendo-se a empresa a
executar ou fornecer o que for aprovado em todo ou em parte.
Todas as peças trocadas/substituídas deverão obrigatoriamente ser devolvidas a Contratante.
DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
O recebimento dos itens fornecidos ou dos serviços executados pela empresa, deverá ser documentada na própria Ordem de
Serviço, que ficará em poder da empresa para comprovação da entrega e habilitação do pagamento.
A recepção dos serviços não implica na sua aceitação definitiva, ficando dependente da verificação da qualidade dos mesmos por
funcionário designado para tal tarefa pela Contratante.
A recepção do veículo será feita por servidor designado pela Contratante, (Fiscal do Contrato), o qual deverá realizar testes de
direção e funcionamento do veículo de maneira a verificar o seu correto funcionamento.
Todo o processo de recebimento e aceitação dos serviços respeitará, sempre, ao estabelecido do presente Termo de Referência.
Será vencedora a licitante que apresentar o MAIOR DESCONTO.
O objeto deste Termo de Referência é composto por 01 (hum) lotes, os quais são:
DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E TÉCNICA
A modalidade de licitação denominada PREGÃO ELETRÔNICO será regida pelo Decreto Federal nº. 10.024 de 20 de setembro de
2020, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006, bem
como demais normas vigentes que regulamentam as licitações no âmbito da Administração Pública.
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação/aceitação das notas fiscais/faturas em boa e
devida forma, mediante ordens de fornecimento expedidas pelo gestor do contrato e crédito em conta corrente mantida pelo
CONTRATADO, não sendo admitida cobrança por meio de boleto bancário.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às sanções previstas na
Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e
contratar com esta Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração.
A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:

a)

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez)
dias corridos, contados da data de sua convocação;

b)

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor global do contrato;

c)

0,7 % (sete décimos por cento) valor global do contrato por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo.

A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
DO TIPO DE JULGAMENTO
O tipo de julgamento será MAIOR DESCONTO, observados os critérios de aceitabilidade previstos no Edital.
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal,
através do responsável, o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de
o produto não ser de primeira qualidade.
Para todos os produtos, considerar que a unidade e a qualidade são pré-requisitos para o recebimento.
O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer
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custo adicional solicitado posteriormente.
Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em quantidade inferior ao
estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 48 (quarenta e oito) horas.
As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério desta Prefeitura Municipal.
Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do
produto ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de
que o produto considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, imediatamente,
substituído.
Se algum produto apresentar irregularidade, a Prefeitura o enviará a um laboratório de sua escolha, para elaboração de laudos
conclusivos, para verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que o produto se identifica ou não com aquele exigido na
licitação e apresentado em sua proposta comercial, sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da empresa a ser
contratada. A Prefeitura o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do produto fornecido diferente
daquelas especificadas por ocasião da assinatura da ata, cujas características contrariem as definidas neste Termo, produtos estes
alterados e / ou adulterados.
O recebimento será efetivado nos seguintes termos:
PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com as especificações constantes neste Termo de
Referência, e similaridade com as amostras aprovadas no certame.
DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação pelo Setor Competente.
A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este Termo de Referência de acordo estritamente
com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu
recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações. Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua
utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser
contratada para efetuar a substituição do mesmo.
Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização desta Prefeitura, todas as prescrições
que por circunstância da lei devam ser acatadas.
A empresa contratada deverá obedecer às regras de fornecimento e entrega do item objeto deste Certame de forma rigorosa, bem
como todas as disposições legais pertinentes. No tocante aos produtos descriminados neste Certame, fica expressamente definido
que os mesmos deverão ser de primeira qualidade.
DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do Contrato a ser firmado será exercida pela Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, através de servidor
indicado pela mesma.
DAS RESPONSABILIDADES
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA EMPRESA A SER CONTRATADA.
Acatar as normas e diretrizes estabelecidas pela PMU, para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.
Manter, durante a execução do contrato a ser firmado, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Sujeitar-se à fiscalização da PMU, no tocante à prestação dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo
de imediato às reclamações fundamentadas, caso venham a ocorrer.
Somente serão admitidos os interessados que detenham oficinas mecânicas não podendo ultrapassar um raio de até 70km de
distância do município de Almadina - BA, visando uma economicidade no que tange a manutenção dos veículos, não fazendo
sentido um deslocamento de grande escala para realizar a manutenção.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA PMA.
Proporcionar todas as facilidades previstas e necessárias à perfeita execução do objeto deste Termo de Referência.
Fiscalizar, por meio de um fiscal titular e um substituto, a fiel observância das disposições do contrato a ser firmado, registrando as
ocorrências e as deficiências porventura existentes e encaminhando cópia à empresa a ser contratada, para a correção das
irregularidades apontadas, sendo permitida a participação de terceiros para prestar assistência ou informações julgadas
pertinentes.
Responder pelas consequências de suas ações e omissões.
Cumprir e fazer cumprir as disposições constantes deste Termo de Referência.
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Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante legal da empresa a ser contratada
junto à PMU.
Notificar, por escrito, a empresa a ser contratada da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o direito ao contraditório e
à ampla defesa.

DESCRIÇÃO DOS VEICULOS
RELAÇÃO DOS VEICULOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRAS
Veículo

Modalidade

Placa

Modelo

MARCA

ANO

COR

Combustível

TOYOTA BANDEIRANTE

PRÓPRIO

JOE-2705

PESADO

TOYOTA

1997

AZUL

S-500

TIPO
CAMINHONETE

BASCULANTE PAC 26.280

PRÓPRIO

OZF-4940

PESADO

WOLKS

2014

BRANCO

S-10

CAÇAMBA

BASCULANTE 11-13

LOCADO

JMD-3622

PESADO

MERCEDES

1975

AZUL

S-500

CAÇAMBA

F4000 FORD

PRÓPRIO

JQC-0922

PESADO

FORD

1997

BRANCO

S-500

CAMINHONETE

MOTONIVELADORA PAC

PRÓPRIO

VHP-845B

PESADO

CASE

2014

AMARELA

S-10

RETROESCAVADEIRA JCB

PRÓPRIO

PESADO

JCB

2013

AMARELA

S-500

RETROESCAVADEIRA

PRÓPRIO

PESADO

JONH JEAS

2018

AMARELA

S-10

RETROESCAVADEIRA 580N

LOCADO

Y65ALM
LAJJD0010
NHAH17418

PESADO

CASE

2018

AMARELA

S-10

PATROL
RETROESCAVADE
IRA
RETROESCAVADE
IRA
RETROESCAVADE
IRA

MOBI INFRAESTRUTURA

LOCADO

RDQ6J99

LEVE

FIAT

2022

BRANCO

GAS

COMUM

BASCULANTE 11-13

LOCADO

JMD-3622

PESADO

MERCEDES

1975

AZUL

S-500

CAÇAMBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SAÚDE
MARCA

ANO

COR

Combustível

KANGOO/AMBULÂNCIA

Veículo

Próprio

Modalidade

OZE-8515

Placa

LEVE

Modelo

RENAULT

2014

BRANCA

Gasolina

Fiorino Nova/Ambulancia

Proprio

RCQ-8G39

LEVE

FIAT

2020

BRANCA

Gasolina

AMBULÂNCIA

UNO MILLE AZUL

Câmara

JPK-8668

LEVE

FIAT

2008

AZUL

Gasolina

CONVENCIONAL

MOBI

Locado

RDF – 6F56

LEVE

FIAT

2020

BRANCA

Gasolina

CONVENCIONAL

MICRO ÔNIBUS LOCAÇÃO

Locado

DIT-7980

PESADO

VOLARE

2013

BRANCA

Diesel S-500

MICRO ÔNIBUS

UTILITÁRIO VAN

Locado

OTR-2I67

PESADO

MERCEDES

2019

PRATA

Diesel S-10

VAN

MONTANA/AMBULÂNCIA

Próprio

PKT-2529

LEVE

CHEVROLET

2018

BRANCA

Gasolina

AMBULÂNCIA

ESTRADA/AMBULÂNCIA

Próprio

PKY-7999

LEVE

FIAT

2018

BRANCA

Gasolina

AMBULÂNCIA

MONTANA/AMBULÂNCIA

Próprio

PKY-6590

LEVE

2018

BRANCA

Gasolina

AMBULÂNCIA

RENAUT VAN/AMBULÂNCIA

Próprio

PLT-6D56

LEVE

RENAULT

2019

BRANCA

S-10

AMBULÂNCIA

RENAUT VAN/AMBULÂNCIA II

Próprio

RDQ-3J49

LEVE

RENAULT

2022

BRANCA

S-10

AMBULÂNCIA

MOBI

Locado

RDQ – 6G23

LEVE

FIAT

2022

BRANCA

Gasolina

CHEVROLET

TIPO
AMBULÂNCIA

CONVENCIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Veículo

Modalidade

Placa

Modelo

MARCA

ANO

COR

Combustível

TIPO

MICRO ÔNIBUS FNDE (S-500)

PRÓPRIO

JRS-2304

PESADO

VOLARE

2006

AMARELO

S-500

ONIBUS WO L KS – 15.190

PRÓPRIO

OUV-3289

PESADO

WOLKS

2014

AMARELO

S-10

ÔNIBUS

ONIBUS FNDE - 15.190

PRÓPRIO

OZO-5570

PESADO

MERCEDS

2014

AMARELO

S-10

ÔNIBUS

ÔNIBUS VOLARE (S-10)

PRÓPRIO

QTU-8C51

PESADO

MERCEDS

2020

AMARELO

S-11

ÔNIBUS

UNO MILLE PRETO

PRÓPRIO

JSC-8250

LEVE

FIAT

2008

PRETO

Gasolina

CONVENCIONAL

MOBI

LOCADO

RDL – 6B95

LEVE

FIAT

2021

BRANCO

Gasolina

CONVENCIONAL
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GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
eículo

Modalidade
LOCAÇÃO
LOCAÇÃO

Placa
PLO1A20
PKV 2990

Modelo

MARCA

ANO

COR

Combustível

TIPO

LEVE

TOIOTA

2018

MARRON

S-10

CONVENCIONAL

LEVE

TOIOTA

2018

BRANCA

Gasolina

CONVENCIONAL

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Veículo
UNO MILLE
PRATA

Modalidade

MOBI

LOCADO

SIENA

LOCADO

MONTANA

LOCADO

STRADA

LOCADO

VIATURA
FIORINO
FUNERARIA

CONVENIO

CLASSIC

LOCADO

ÔNIBUS

LOCADO

ÔNIBUS

LOCADO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

Placa
JSC4739
RDN
5G96
DKO9B91
EVQ8066

Modelo

JOK 8664
PKZ9016
JSG1045
JSW
5G96
MQC
3650
HDR
5677

Gestão e planejamento
MARCA
ANO

COR

Combustível

TIPO

LEVE

FIAT

2008

PRATA

Gasolina

CONVENCIONAL

LEVE

FIAT

2022

BRANCO

Gasolina

CONVENCIONAL

LEVE

FIAT

2012

PRATA

Gasolina

CONVENCIONAL

LEVE

CHEVROLET

2008

PRATA

Gasolina

UTILITÁRIO

LEVE

FIAT

2006

BRANCO

Gasolina

UTILITÁRIO

LEVE

FORD

2019

AZUL

S-10

UTILITÁRIO

LEVE

FIAT

2008

BRANCO

Gasolina

UTILITÁRIO

LEVE

CHEVROLET

2010

PRATA

Gasolina

CONVENCIONAL

LEVE

PESADO

1998

BRANCO

S-5000

ÔNIBUS

LEVE

PESADO

1996

BRANCO

S-5000

ÔNIBUS

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Veículo
KWID
BOLSA
FAMILIA
Air Cross
CONSELHO
TUTELAR

Modalida
de

Plac
a

Modelo

MARCA

ANO

COR

Combustível

PRÓPRIO

PLD3283

LEVE

RENAULT

2018

BRANCO

Gasolina

CONVENCIONAL

LEVE

CITROEN

2018

BRANCO

Etanol

CONVENCIONAL

MOBI

LOCADO

LEVE

FIAT

2022

BRANCO

FLEX

CONVENCIONAL

PRÓPRIO

PLN4A63
RDM
4D08

TIPO

Dos Serviços
Item

DESCRIÇÃO

1

Serviço de Mão Homem
de Obra
Hora
Material
(peças,
acessórios,
%
Desconto
componentes
e/ou materiais)

2

UND

QUANTIDADE
Valor Unitário
ESTIMADA DE SERVIÇOS (Hh) Dos Serviços
500
VALOR ESTIMADO DAS PEÇAS

Valor Total dos
Serviços

Percentual de
Desconto
(%)

Valor Total
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4.2. O quantitativo/marca/modelo dos veículos poderá sofrer alteração mediante a elaboração de termo aditivo para essa
finalidade. A atualização da frota será formalizada a empresa mediante correspondência oficial.
5.

FUNDAMENTO LEGAL:

O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis Federais n 8.666 de 21.06.1993, Lei
Federal nº 10520, de 17.07.2002, com suas alterações e todas as demais normas e legislação vigentes e aplicáveis ao presente
termo.
6. DA ESTIMATIVA ANUAL – PEÇA / MATERIAL, MÃO DE OBRA / SERVIÇO
6.1. O valor estimado para o período de 12 (doze) meses foi obtido com base na soma dos valores de serviços prestados de
manutenção de veículos incluindo mão de obra e peças, materiais e acessórios utilizados de Janeiro de 2020 até Dezembro de 2020.
Na estimativa foi também considerado o envelhecimento natural dos carros que acarretará em uma maior frequência de
manutenção e substituição de peças.
7. DA EXECUÇÃO E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS
7.1. Os serviços compreendem a manutenção da Frota de Veículos Oficiais, com serviços e fornecimento de peças, acessórios,
componentes e outros materiais, abrangendo todas as áreas e especialidades automotivas afetas à integridade dos veículos e
relativos à manutenção, análise, avaliação e diagnóstico, desmontagem, montagem, retificação, reparação, correção, restauração,
reposição, troca e remendo em pneus e câmaras de ar furados ou danificados.
7.2. O serviço de manutenção veicular será pago considerando a hora/trabalho para mão de obra e pelo percentual de desconto do
preço à vista das tabelas das montadoras para peças e acessórios utilizados.
7.3. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva constarão de:
a) emprego de mão de obra pela empresa contratada para execução de reparos, conservação e recuperação de veículos;
b) fornecimento e aplicação de peças e acessórios de reposição genuínos, originais ou similares que atendam às recomendações do
fabricante, a serem utilizados na execução dos serviços objeto da licitação.
7.4. A manutenção veicular deverá ser realizada com periodicidade recomendada pelos fabricantes e de acordo com as
especificações dos mesmos, sempre mediante solicitação da Contratante, bem como quando houver a necessidade decorrente de
imprevistos, tais como: panes mecânicas e elétricas, casos fortuitos ou motivos de força maior.
7.5. Os serviços serão executados com estrita observância dos prazos e valores constantes nas tabelas relacionadas abaixo, que
serão fornecidas à Contratante, pela empresa vencedora do certame, quando da assinatura do instrumento contratual, por serem
ferramentas essenciais à fiscalização do contrato e ao pagamento das Ordens de Serviços:
7.5.1. Tabela do Fabricante de Tempo Padrão de Mão de Obra para os serviços de manutenção veicular.
7.5.2. Tabela Oficial de Preços à vista de Peças e Acessórios Novos e Genuínos emitida pelos fabricantes dos veículos.
7.6. A empresa contratada deverá atender prontamente a todos os chamados que receber do Fiscal do Contrato em no máximo 4
(quatro) horas, contadas do registro da solicitação dos serviços, quando da ocorrência de panes em componentes dos
veículos/motores
7.7. A empresa contratada deverá apresentar o orçamento para a execução dos serviços no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após
a entrada do veículo no seu estabelecimento ou da solicitação do serviço pelo Fiscal do Contrato.
7.8. Todo serviço somente será realizado após autorização do Fiscal do Contrato juntamente com o Secretário de gestão ne
planejamento.
7.9. A empresa contratada deverá fornecer números de telefone fixos e celulares ou quaisquer outras formas de comunicação com
os responsáveis pelas equipes de manutenção veicular.
7.10. Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta no período de 08h as 18h, nos dias úteis, e de 08h as 13h, aos sábados.
7.10.1. Verifica-se a necessidade da prestação dos serviços aos sábados, de 08h as 13h, haja vista que há prestação de serviço no
Setor de Transporte aos sábados de forma eventual, caso contrário, prejudicaria a prestação do serviço do MUNICIPIO.
7.11. As revisões de caráter preventivo deverão obedecer aos cronogramas de manutenção definidos pelos fabricantes nos Manuais
de Proprietário, analisado o interesse da Administração em sua execução.
7.12. Das especificações do fornecimento de peças e acessórios:
7.12.1. A empresa contratada deverá providenciar, quando houver necessidade de substituições de acessórios, componentes, partes
e peças de reposição, orçamento, com os valores à vista das tabelas de preços das fabricantes, que deverão ser apresentados ao
Fiscal do Contrato com o desconto contratual disposto na proposta de preços vencedora da licitação.
7.12.2. As peças e acessórios deverão ser novos e de primeiro uso, com garantia de fábrica/montadora.
7.12.3. As peças e acessórios substituídos deverão ser entregues à Contratante, no ato da entrega do veículo devidamente
consertado.
7.12.4. A empresa contratada deverá prestar contas e esclarecimentos sobre as peças e acessórios adquiridos e serviços
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subcontratados, fornecendo toda e qualquer informação ao Fiscal do Contrato para acompanhamento da execução contratual.
7.12.5. As peças e acessórios fabricados no Brasil ou no estrangeiro de venda regular no Brasil, também serão fornecidos com o
percentual de desconto ofertado na Proposta de Preço do licitante para cada uma das fabricantes.
7.12.6. No caso de fornecimento de peças e acessórios importados de venda não regular no Brasil serão fornecidos pelo preço de
tabela, no mercado nacional, dos fabricantes ou revendedores autorizados dos veículos. A empresa Contratada deverá apresentar,
junto com o orçamento, a indicação do nome do fornecedor e telefone.
7.13. Das especificações dos serviços de revisão de motor:
7.13.1. Os serviços de revisão de motor: consistem em verificação das correias, óleo, filtro de óleo e de combustível, juntas e demais
componentes, substituindo peças necessárias e outros.
8. EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
8.1. A Contratada deverá possuir, todo o aparelhamento necessário para execução do serviço
objeto da presente licitação, que deverá ser, no mínimo, semelhante à seguinte configuração:
a) Elevador automotivo com capacidade para operar com todos os modelos dos veículos objeto deste termo de referência;
b) Equipamento computadorizado para mapeamento de injeção eletrônica (motores a gasolina), limpeza e análise de bicos
injetores (motores a gasolina);
c) Elevador/rampa para lubrificação;
8.2. A empresa licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços declaração de
que possui instalações, equipamentos, aparelhamento e ferramentas principais disponíveis para a execução do objeto licitado,
devendo dispor, obrigatoriamente, de no mínimo:
a) endereço das instalações (oficina, Almoxarifado e outras informações);
b) espaço físico coberto disponível para acomodação dos veículos da frota do Municipio mencionados no item 4, simultaneamente
e que ofereça segurança 24 (vinte e quatro) horas;
c) pessoal técnico disponível para a execução dos serviços
8.3. Deverá ser facultado ao Município vistoriar as dependências da licitante para avaliar as
condições físicas das instalações, verificar equipamentos, aparelhamento, ferramentaria e pessoal especializado para a execução
dos serviços.
8.4. Os danos e/ou prejuízos que venham a ocorrer nos veículos, que se encontram descritos
neste termo de referência, e/ou seus acessórios, e, que estejam sob a responsabilidade da Contratada, serão ressarcidos ao
Município no prazo estipulado na notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa, sem prejuízo das demais sanções
e penalidades cabíveis.
8.5. Após a execução de quaisquer serviços a empresa CONTRATADA deverá proceder à limpeza interna e externa dos veículos
submetidos aos seus cuidados, entregando-os, perfeitamente limpos e lavados.
8.6. Os serviços objeto da licitação serão executados nas dependências da empresa prestadora
dos serviços.
8.6.1. A CONTRATADA deverá possuir área para guarda dos veículos em manutenção, em instalações físicas próprias,
proporcionando desta forma a segurança do patrimônio público e evitando a exposição deste as intempéries durante o período em
que permanecer nas dependências da empresa.
9. DO ORÇAMENTO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E APLICAÇÃO E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
9.1. Os serviços executados, bem como a aplicação e/ou fornecimento de peças e acessórios de reposição, quando solicitados,
ficarão sujeitos, obrigatoriamente, à:
9.1.1. apresentação de orçamento prévio para análise e aprovação do CONTRATANTE e deverá conter a(s) descrição(ões) e preço(s)
do(s) serviço(s) a ser (em) realizado(s) e prazo de execução do(s) mesmo(s) contado da data de entrada do veículo na oficina;
9.1.2. a(s) especificação(ões) e preço(s) da(s) peça(s) e/ou acessório(s) de reposição original (is), constando nome(s), referência(s),
modelo(s), capacidade(s) etc;
9.2. Na solicitação de orçamento prévio pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar o mesmo no prazo de 02 (dois)
dias úteis.
9.3. O CONTRATANTE poderá recusar o orçamento prévio e solicitar à CONTRATADA a sua revisão, e que a execução dos serviços
se dê com o que for aprovado.
9.4. Será facultado ao CONTRATANTE, conferir os preços propostos no orçamento prévio, por meio de pesquisa de mercado, antes
da aprovação do mesmo.
9.5. As peças e/ou acessórios substituídos pela CONTRATADA, deverão ser entregues ao CONTRATANTE, no ato do recebimento
do veículo devidamente consertado.
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10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10.1. Será vencedora a licitante que, atendendo às condições e especificações deste edital, oferecer o MAIOR DESCONTO.
11. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1. A CONTRATADA deverá recolher os veículos para conserto à sua oficina quando do recebimento da Ordem de Serviço do
CONTRATANTE (via e-mail ou documento impresso), devendo iniciar imediatamente os serviços que se fizerem necessários,
observando na sua execução a tabela de tempo – padrão de serviço dos fabricantes, sendo que a entrega dos referidos veículos
devidamente consertados e em condições de uso, deverá ocorrer até o primeiro dia útil subsequente à conclusão dos serviços.
12. PRAZOS DE GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
12.1 O prazo de garantia dos Serviços e peças e acessórios aplicados, deverá ser de no mínimo de 03 (três) meses ou 5.000 (cinco
mil) quilômetros, contado da data do recebimento do veículo pelo CONTRATANTE, devidamente consertado.
13 DO FORNECIMENTO DAS TABELAS DE TEMPOS PADRÕES DOS FABRICANTES
13.1. A licitante, no ato da SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS, terá que fornecer à Contratante a tabela padrão de mão e obra – com
valor do homem/hora trabalhada – e relação completa de peças, acessórios e/ou materiais de todos os fabricantes dos veículos, ou
seja, para cada grupo, com os respectivos valores em moeda nacional, podendo ser em papel e/ou em mídia eletrônico-digital.
14 DAS OBRIGAÇÕES
14.1 A CONTRATADA obriga-se a:
a) executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas;
b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
c) manter preposto, aceito pelo contratante, para representá-lo quando da execução do contrato;
d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
e) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
f) arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
g) Cumprir as Normas Brasileiras - NBR, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos, bem
como as legislações correlatas, dentre as quais a Resolução CONAMA nº 416/2009, a Lei nº 12.305/2010; e a Instrução Normativa
IBAMA nº 01/2010;
h) manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
14.2 O CONTRATANTE obriga-se a:
a) acompanhar, conferir e fiscalizar a execução do contrato;
b) proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuados;
c) rejeitar, no todo ou em parte, o serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;
d) autorizar, quando for o caso, o orçamento apresentado pela CONTRATADA, de fornecimento e/ou substituição de peças e
acessórios a serem utilizados/aplicados nos veículos;
e) atestar os serviços executados pela CONTRATADA, observando o seguinte:
i) - comparar o tempo utilizado na execução dos serviços se compatível com a tabela de tempo – padrão do fabricante do veículo;
ii) - exigir sempre da CONTRATADA quando da substituição/aplicação de peças e acessórios, que as mesmas sejam novas e
genuínas
15 DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
15.1 O CONTRATANTE designará um fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, que registrará, em relatório, todas
as ocorrências relacionadas com sua execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados.
15.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal serão solicitadas à autoridade competente, para adoção
das medidas convenientes, consoante disposto no Art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
15.3. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem em
indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
15.4. É direito da fiscalização rejeitar quaisquer materiais e/ou serviços, quando entender que a sua execução está irregular e/ou que
os materiais empregados não são os especificados.
16 DO PAGAMENTO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZYYRI0NFUUHFSW0IPEJAW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
34 - Ano - Nº 3292

Almadina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ: 14.147.466/0001-29

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

16.1 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da ENTREGA da nota
fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios.
16.2 A nota fiscal/fatura deverá conter, obrigatoriamente, a discriminação do(s) produto(s) fornecido(s), o período e o número do
Contrato a que se refere, e vir acompanhada da primeira via das Ordens de Fornecimento/Serviço e do Relatório contendo os
serviços executados e as peças fornecidas.
17 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
17.1 O Contrato vigorará por 12 meses, contados da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes,
mediante Termo Aditivo, com vantagens para a Administração, por iguais e sucessivos períodos, observados o limite de 60 meses.
18 DO REAJUSTAMENTO
18.1. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação
da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a requerimento da contratada e caso se verifique hipótese legal
que autorize reajustamento.
18.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será
adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
18.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço
do valor remanescente.
18.4. O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores inicialmente contratados da defasagem provocada pela inflação, de
maneira a manter o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato.
26. DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações e
legislação correlata.
Almadina, 23 de maio de 2022
Marcos Marciel Pinheiro de Jesus
Secretaria de Infraestrutura

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZYYRI0NFUUHFSW0IPEJAW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
35 - Ano - Nº 3292

Almadina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

CNPJ: 14.147.466/0001-29

ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 009/2022
HORÁRIO: ----- ( ------------------------------- )

ABERTURA: -------RAZÃO SOCIAL:
CNPJ. :

TELEFONE:

ENDEREÇO:

CIDADE:

Item

DESCRIÇÃO

1

Serviço de Mão Homem
de Obra
Hora
Material
(peças,
acessórios,
%
componentes
Desconto
e/ou materiais)

2

UND

QUANTIDADE
Valor Unitário
ESTIMADA DE SERVIÇOS (Hh) Dos Serviços
500
VALOR ESTIMADO DAS PEÇAS

UF:

Valor Total dos
Serviços

Percentual de
Desconto
(%)

Valor Total
Das Peças
(R$)

Valor Total

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
TRANSPORTE
LOCAL DE ENTREGA

Por conta e responsabilidade do Fornecedor.
Prefeitura Municipal de Almadina
Em até 10(DEZ) dias após a Solicitação.

PRAZO DE ENTREGA
O valor total é de R$

(

)

Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as características constantes do Anexo I –
Especificações Técnicas/Proposta de Preço deste Edital.
Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legislação vigente. O prazo de eficácia
desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conforme art. 64,
§3º da Lei de Licitações. A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á
ao prazo de convocação previsto no artigo 64 § 3º da Lei de Licitações.
,

de de
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação) R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX
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ANEXO III
MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022
Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA, ÓRGÃO
GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, localizado na Rua Euzébio Ferreira 26, Centro, Almadina – Bahia, neste ato
representado pelo Sr. Dalton Luiz Almeida Filho, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002,
e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO 009/2022, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP, do tipo MAIOR DESCONTO, publicada no DOM
nº..........do dia .................., e Jornal ...., pagina ........
Transcurso o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação, as empresas abaixo citadas, doravante denominadas
Fornecedores, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A
FROTA DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E
SEUS ANEXOS E MODELO DE PROPOSTA, ANEXOS DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme
especificações constantes no edital e Termo de Referência e modelo de Proposta, anexos do edital, através de Registro de Preços
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 - Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022 – Sistema
de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: .........................................................
privado, inscrita no

Pessoa Jurídica de direito

CNPJ/MF sob nº........., localizada no endereço, ......................................., telefone............, neste ato
representada pelo Sr.
, inscrito no CPF nº
, portador do RG
nº

LOTE 01
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UN
D

QUANT

MARC
A

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL

01.
VALOR TOTAL .............................R$......................................................( ........................).
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1
- Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos das legislações vigentes, autorização para fornecimento dos insumos para serem
atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da presente Ata.
3.2
– A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e retirado pelo
Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
3.3
– Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste Pregão.
3.4
- Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;
3.5
- Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP), de acordo
com o edital do Pregão Eletrônico 009/2022, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as
cláusulas da presente Ata.
3.6
- O PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, 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.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1
O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela
contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante a apresentação
da Nota Fiscal.
4.2
A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não
será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.3
Havendo erro na fatura ou recusa pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA na aceitação dos produtos entregues, no
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todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção,
passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.4
Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva
dos produtos entregues total ou parcial.
4.5
A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ
apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6
A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
a)
O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da Nota Fiscal
ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.
b)
Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua
reapresentação.
c)
A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ
apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1
- O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da publicação do
extrato da Ata no Diário Oficial da Prefeitura Municipal, permitindo sua prorrogação conforme legislação pertinente.
5.2
– A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.
5.2.1
- 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 promover as necessárias negociações junto
aos fornecedores.
5.2.2
- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado, o
órgão gerenciador deverá:
5.2.3
- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
5.2.4
- Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de classificação
apresentados na Ata.
5.3
- Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.3.1
- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
5.3.2
- Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.3.3
- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS
6.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem.
6.2- Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços,
deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
6.3- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1- Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
7.1.1.1
- A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
7.1.1.2
- A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante não aceitar
sua(s) justificativa(s);
7.1.1.3
- A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de Registro de
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Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações
posteriores;
7.1.1.4
- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro;
7.1.1.5
- Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.6
- Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
7.2- Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências
nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as
respectivas alterações posteriores.
7.2.1- A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão Permanente de
Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
7.3- Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada por com aviso de
recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.
7.3.1- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial da Prefeitura e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
7.3.2- Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de Licitação,
qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de
correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1- A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do
Município.
8.2- Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos administrativos
relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo assinadas.
Almadina-Bahia, ..... de ................................................................................... de 2022

MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
PREFEITO
CONTRATANTE

Representante
Fornecedor
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ANEXO IV
ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE ALMADINA
MINUTA DO CONTRATO FORNECIMENTO Nº XXX/2022
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE ALMADINA- BAHIA, E DE OUTRO, A
EMPRESA....................
O presente Contrato para celebrar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE ALMADINA,
CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS E MODELO DE PROPOSTA,
ANEXOS DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme especificações constantes no edital e Termo de
Referência e modelo de Proposta, anexos do edital, através de Registro de Preços, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALMADINA e a empresa: ..........................................................., inscrito no CNPJ:
...................................................................... O Município de Almadina, pessoa jurídica de direito público, com sede
administrativa localizada à Rua Euzébio Ferreira, 26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA , inscrita no CNPJ sob o nº
14.147.466/000129, neste ato representado pela Excelentíssimo Prefeito Municipal, Milton Silva Cerqueira, brasileiro, casado,
portador de RG Nº 03570781-01 SSP-BA e inscrito no CPF 020.784.735-53, residente e domiciliado na Praça Basilio Oliveira, CentroAlmadina – BA, e do outro lado a empresa________________ , situada à , inscrita no CNPJ sob nº , aqui representada pelo Sr°.
e RG n.º , de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra
a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e tendo em vista o que consta no PREGÃO
ELETRÔNICO 009/2022, as cláusulas e condições a seguir descritas:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE ALMADINA,
CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS E MODELO DE PROPOSTA,
ANEXOS DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme especificações constantes no edital e Termo de
Referência e modelo de Proposta, anexos do edital, através de Registro de Preços apresentadas na licitação do Pregão Eletrônico
Nº ......../........ e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado na imprensa oficial.
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões na aquisição dos
bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da
Lei nº 8.666/93.

2

CLÁUSULA

–DOTAÇÃO
Á

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:
Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:
Elementos de Despesa:
Fonte Recurso:
3.

CLAUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor total deste contrato é de R$ ................. (prazo por extenso) para o fornecimento de
.........................................
§ 1° - Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo nas condições previstas no Art. 65, II, “d” da Lei 8.666/1993.
§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes,
seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no
fiel cumprimento deste instrumento.
§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta corrente, em até 30
(trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido
para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZYYRI0NFUUHFSW0IPEJAW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
40 - Ano - Nº 3292

Almadina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ: 14.147.466/0001-29

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde
que observadas às disposições do art.57 da Lei nº. 8.666/93.
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
O prazo de entrega do objeto contratado é imediato, contados a partir da autorização de fornecimento
§ 1º - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil
imediatamente subsequente, sem ônus para a Administração.
§ 2º - Poderá ser prorrogado o prazo de entrega previsto nesta cláusula, observadas as disposições dos parágrafos 1º e 2º do Art. 57
da Lei 8666/93.
§ 3º - A forma de fornecimento do objeto do presente contrato é parcelada.
§ 4º - O local de entrega será .........
6. CLÁUSULA SEXTA –DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBEJTO
O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade do material e/ou equipamento
com a especificação fornecida pelo CONTRATANTE no prazo de até 03
(três) dias úteis.
§ 1º - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os
procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93.
§ 2º - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as especificações
do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA
– DAS PENALIDADES:
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotor da
licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, garantida a prévia
e ampla defesa em processo administrativo:
A) advertência;
B) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e entidades do
Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o
Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05(cinco) anos;
C) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de
10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
D) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto não entregue;
E) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 1º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos,
relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 3º - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante
esse período não incidirá atualização monetária;
8. CLÁUSULA OITAVA
– DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as previstas na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e
XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer
indenização.
9.
CLÁUSULA NONA – COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, título
executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2º. O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora
assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
§ 3º. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte.
§ 4º. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de
Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado.
§ 5º. O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do
objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma
da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
§ 6º. Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das
seguintes alternativas: a) promover a rescisão contratual,
independentemente de interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; b) exigir
a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na
legislação em vigor.
§ 7º. O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na imprensa oficial, conforme
Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
11.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL
Serão oferecidas em prazo razoável a ser arbitrado pelo órgão competente para que seja assegurado a plena execução do contrato,
bem como a possibilidade da troca dos bens licitados, que se encontre com vícios ou defeitos, como também prejuízos causados a
terceiros, conforme prevê o Art. 55, VI da Lei 8.666/1993, podendo ainda o setor de fiscalização recusar os materiais que estejam no
prazo de validade na eminência de expirar.
12.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA –FORO

As partes elegem o Foro da cidade de Coaraci - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Almadina,

de

de 2022.
___________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO
CONTRATANTE

XXXXX
Contratada
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ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2022
MODELODECREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com sede à ............................................................. ,
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (a) ,
(nacionalidade, estado civil, profissão),
portador do Registro de Identidade nº. .............., expedido pela

, devidamente inscrito no Cadastro de

Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº. ....., residente à rua ........................................................................... , nº.
........ Como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao Órgão.................................................... Praticar
todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão nº. ..., conferindo- lhe, ainda, poderes
especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente
dando tudo como bom, firme e valioso.
Almadina (BA), ......... de ................................. de 2022

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)

(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX
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ANEXO VI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2022
M O D E L O D E D E C L A R A Ç Ã O D E CONHECIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com sede à ............................................................. ,
declara, sob as penas da lei, o pleno conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações
objeto da licitação e atendimento as exigências de habilitação, ciente das sanções factíveis a serem aplicadas conforme a lei
8.666/93.

Data e Local,

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX
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ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2022
MODELO DE DECLARAÇÕES
(A serem colocadas no envelope de Documentação)
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
Ilmº. Sr.
Pregoeiro Oficial
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2022
A EMPRESA (NOME),
DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a administração pública, e
que está de acordo com as exigências do presente Edital;
DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua habilitação, assim como se
obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;
DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo
7.º da Constituição Federal de 1988;
DECLARA que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital;

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

Carimbo da empresa:
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2022
, inscrita no CNPJ sob o nº
A empresa
, por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr (a).
, portador do Documento de Identidade nº
e inscrito no CPF sob o nº, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e
sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
,

de

de 2022.

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) (Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
O licitante abaixo DECLARA, para todos os fins e efeitos das Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02, sob as penalidades cabíveis,
responsabilizando-se pelo inteiro teor desta declaração, que:
a)
Recebeu em tempo hábil toda documentação pertinente e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições do presente Edital.
b)
licitação.

Possui capacidade operativa e disponibilidade financeira para atender ao objeto desta

(cidade), (dia) de (mês) de 2022.

XXXXXXXXXXXXXXXX
(Nome completo e assinatura do seu representante) (Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZYYRI0NFUUHFSW0IPEJAW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
47 - Ano - Nº 3292

Almadina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
E-mail: licitapma@outlook.com
CNPJ: 14147466/0001-29
ANEXO X
DECLARAÇÃO
O licitante abaixo DECLARA os dados para confecção do contrato:
Empresa
, sediada
Segurança Pública do Estado e
do CPF/MF , residente , nº , cidade

, nº

, Estado

, telefone n°

, Estado

(ESTE ANEXO É UM MODELO E DEVE SER FEITO PREFERENCIALMENTE EM PAPEL
TIMBRADO DO LICITANTE)
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