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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 16 /2018 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 29 /2018 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

NOME DA EMPRESA: ______________________________________________ 

CNPJ N°: ______________________________________________________ 

ENDEREÇO: _____________________________________________________ 

CIDADE: _______________________________________________________  

ESTADO: _______________________________________________________      

E-MAIL: _______________________________________________________ 

TELEFONE: _____________________________________________________ 

FAX: __________________________________________________________ 

COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO? ______________________________ 

 

 

Obtivemos através do endereço eletrônico www.aguasdaprata.sp.com.br, cópia do 

instrumento convocatório da licitação supramencionada. 

 

 

 

 

Local:_____________, _______de______________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: ____________________ 

Assinatura 

 

 

Senhor licitante,  

Visando comunicação futura entre a Divisão Geral de Compras – Setor de Licitações 

e o licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital 

e o remeter digitalizado, por meio do e-mail: licitacoes.aguasdaprata@gmail.com. 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais, esclarecimentos e questionamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacoes.aguasdaprata@gmail.com
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Edital RETIFICADO 
 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO  
FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA  DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA, COM APLICAÇÃO 
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS. 
 

PRÊAMBULO 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) nº 16/2018 

PROCESSO nº 29/2018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/05/2018 
HORÁRIO: a partir das 10:00 horas. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Águas da Prata, sito à Av. 
Washington Luiz, nº 485 – Centro – Águas da Prata/SP. 
 
O Senhor CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA, Prefeito  do Município de Águas da 
Prata/SP, no uso de suas atribuições legais,  torna público que se acha aberta, nesta 
Prefeitura Municipal, licitação na modalidade PREGÃO (presencial) nº16/2018, do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE - Processo nº 29/2018, objetivando registro de preços para 
futuras contratações de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA  DE 
VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS, que será regida por este instrumento 
convocatório, pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Estadual 47.297 
de 06 de novembro de 2002, Resolução CEGP-10 de 19de novembro de 2002,aplicando-
se subsidiariamente, no que couberem as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e da Lei Estadual nº 6.544 de 22de novembro de 1989,Decreto nº 
2004/2004 e Decreto 2006/2004,e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 
anexos, que deles fazem parte integrante.  
 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.  
 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na Prefeitura Municipal de Águas da 
Prata, situado à Av. Washington Luiz, nº 485 – Centro, iniciando-se no dia  28   DE  MAIO          
DE 2018,  às 10h00 (horário de Brasília) e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da 
Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.  
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OBSERVAÇÃO: Se no dia supracitado não houver expediente, a abertura dos envelopes, 
referentes ao presente Pregão, será realizada no primeiro dia útil que se seguir, desde que 
não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 

   

1 - DO OBJETO  
 

1.1 - A presente licitação tem por objeto a REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO  
FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA  DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA, COM APLICAÇÃO 
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS,  conforme especificações 
contidas  no Anexo I e II. 
 
1.1.1. Conforme define a norma ABNT NBR 15296:2005, peça de reposição original é 
também denominada peça genuína ou peça legítima, destinada a substituir peça de 
produção original para efeitos de manutenção ou reparação, caracterizada por ter sido 
concebida pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia), apresentando as mesmas 
especificações técnicas da peça que substitui. 
 
1.1.2 - A Licitante vencedora fica obrigada desde já, a aceitar nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao fornecimento, até 
o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 

1.2 – A(s) dotação(ões) orçamentária(s), caso ocorra(m) a(s) contratação(ões), será (ão) 
informada(s) antes da (s) assinaturas do(s) contrato(s) ou instrumento(s) equivalente(s), 
nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO  
 
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
legalmente constituídos: 
 
a) que atendam as demais exigências deste edital e seus anexos; 
 
b) que tenham unidade estabelecida em até 50 (cinquenta) km da sede da Prefeitura 
Municipal de Águas da Prata. 
 
2.2 – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 
obrigações inerentes ao certame.  
 
2.3 – Em hipótese alguma serão recebidos envelopes após as 10h00 horas do dia 
23/04/2018. 
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2.4 – Não poderão participar as interessadas que se encontrem sob o regime falimentar, 
empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam 
cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o  Município de 
Águas da Prata. 
 
3 - DO CREDENCIAMENTO  
 
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
 
3.1.1 - tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura;  
 

3.1.2 - tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular (com 
firma reconhecida), da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar os demais atos pertinentes 
ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 
3.1.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga.  
 
3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto, acompanhado de sua cópia.  
 

3.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada (Termo no 
anexo X), sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.  
 
3.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Pregoeira.  
 
3.5 – Encerrada a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 
 
3.6 - A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão presencial 
por seus representantes devidamente credenciados. 
 
 
4. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 
4.1 – Por força da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14,  
as microempresas – ME e as  empresas de pequeno porte – EPP que tenham interesse em 
participar deste pregão deverão observar  os procedimentos a seguir propostos: 
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4.1.1 - Declaração de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte - EPP, visando 
ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/14,  que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no 
Anexo VI deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 
(Habilitação);  
 
4.1.1.1 – Além da declaração citada, deverá também apresentar Certidão de 
Enquadramento (ME ou EPP) expedida pela Junta Comercial de seu Estado, conforme 
artigo 8º da Instrução Normativa DNRC nº 103, de 30 de abril de 2007, apresentada FORA 
dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação); 
 
4.1.2 – As licitantes que se enquadrem na condição de microempresa – ME e as empresas 
de pequeno porte – EPP , e que eventualmente possuam alguma restrição no tocante à 
documentação relativa à regularidade fiscal, deverão consignar tal informação 
expressamente na declaração prevista no item 5.1; 
 
4.1.2.1 - Caso a licitante que declarar a sua condição de Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte não a comprovar, poderá ainda participar do certame sem os benefícios 
concedidos pela LC 123/06 alterada pela LC 147/14.  
 

4.1.3 – No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor 
proposta seja uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, deverá ser 
apresentada, no respectivo envelope, toda a documentação exigida neste edital, ainda que 
os documentos pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição, bem como 
alguma espécie de documento que venha a comprovar sua condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte;  
 
4.1.4 – Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta 
classificada.  
 
4.2 – Para efeito do disposto no item acima, caracterizado o empate, proceder-se-á do 
seguinte modo: 
 
4.2.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 
oportunidade de apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão;  
 
4.2.2 – A nova proposta de preço mencionada no item  anterior deverá ser inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em 
favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP); 
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4.2.3 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do item anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs  remanescentes, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
4.2.4 – No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no item anterior, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 
 
4.2.5 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 4.2.3, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
 
4.2.6 – O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
 

5.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 
modelo estabelecido no Anexo V do Edital, deverá ser apresentada fora dos Envelopes 
nºs 1 e 2.  
 
5.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  
 
Envelope nº 1 - Proposta  
Pregão nº  16/2018 

Processo nº 29/2018 
 

Envelope nº 2 - Habilitação  
Pregão nº 16/2018 

Processo nº /2018 

 
5.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada 
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, em conformidade com 
o Anexo II. 
 
 
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  
 
6.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  
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6.1.1 - nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  
 
6.1.2 - número do processo e do Pregão;  
 
6.1.3. Descrição, de forma clara e sucinta, do objeto da presente licitação; 
 
6.1.4. Indicação do(s) lote(s) de interesse; 
 
6.1.5. Proposta comercial, preenchida em conformidade com o Modelo de Propostas de 
Preços constante do Anexo III deste edital, e deverá, ainda, conter: 
 
a) valor da hora de serviço, valor total das horas de serviço, percentual de desconto das 
peças e acessórios, valor total das peças e acessórios com o desconto e total anual, em 
algarismo e por extenso (havendo discordância entre o valor da hora de serviço e o valor 
total da hora de serviço, bem como dissonância entre o percentual de desconto com o valor 
total das peças com desconto, prevalecerá, respectivamente, o valor da hora de serviço e 
o percentual de desconto, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, serão 
considerados estes últimos, devendo a Pregoeira proceder às correções necessárias). 
Entretanto, para fins de apresentação de propostas e lances no sistema eletrônico será 
considerado o valor total do Lote. 
 
6.2. Os preços deverão ser ofertados em moeda corrente nacional e apurados à data de 
sua apresentação, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
 
6.3. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todos os custos, como 
por exemplo, tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, e demais 
despesas diretas e indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, observadas 
as seguintes peculiaridades: 
 
6.3.1. Valor de mão-de-obra (Vmo): corresponderá às despesas com os serviços de 
manutenção veicular  executados, sem a aplicação de custos com o transporte de veículos. 
Neste caso deverão estar contidos todas as despesas diretas e indiretas previstas no sub 
item 6.3, acrescidos de: deslocamentos de equipe técnica ou profissional habilitado para 
execução dos serviços; avaliação e vistoria dos veículos; seguros; transporte de 
equipamentos essenciais; aplicação de insumos e materiais necessários para a 
concretização das tarefas, como por exemplo, grafismo, adesivos, lubrificante (exceto óleo 
de motor, aditivos, óleo de câmbio, fluido de freio), combustíveis p/ limpeza, solventes, 
polidores, soldas, massas, fitas isolantes, materiais de limpeza e de consumo em geral, que 
deverão ter qualidade comprovada e atender as especificações técnicas do fabricante dos 
veículos sob manutenção. 
 
6.4. Prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.  
 



 Município de Águas da Prata 
         

 

Av. Washington Luiz, n° 485  – Fone (19) 3642-1021 – Fax (19) 3642-1200 – CEP 13890-000 - 

Águas da Prata – SP - CNPJ 44.831.733-43 

6.5. Oferecida a proposta para seu(s) item(s) de interesse, após a abertura do envelope 
estará o licitante vinculado ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes 
ao certame, não havendo, portanto, cotação para quantidades inferiores às estimadas pela 
Administração, para cada item do objeto licitado. 
 
6.6. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
 
6.7. Qualquer proposta em desacordo com as exigências deste edital será desclassificada. 
 
 
7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”  
 
7.1 - O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a:  
 
7.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 
7.1.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
7.1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  
 
7.1.1.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada no 7.1.1.2, deste subitem;  
 
7.1.1.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  
 
7.1.1.5 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  
 
7.1.1.6 - Os documentos elaborados em outro país deverão ser autenticados pelo 
respectivo consulado e traduzidos para o português por tradutor juramentado. 
 
7.1.1.7 - Os documentos relacionados 7.1.1.1 a  7.1.1.5  não precisarão constar do 
Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão.  
 

 
 
7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
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7.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ);  
 
7.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto do certame;  
 
7.1.2.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Federal (Certidão com a Receita Federal 
e Certidão quanto à Dívida Ativa da União); 
 
7.1.2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova 
equivalente, na forma da lei;  
 
7.1.2.5 – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal da sede da licitante ou outra 
prova equivalente, na forma da lei; 
 
7.1.2.6 - Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social -INSS mediante a 
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN Certidão Positiva de 
Débito com Efeitos de Negativa;  
 

7.1.2.7 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
por meio da apresentação da CRF -Certificado de Regularidade do FGTS;  
 

7.1.2.8 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão 
Positiva de Débitos Trabalhistas , nos termos do Título VII-A da Consolidação das Lei do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de Maio de 1943 (redação nova de 
acordo com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de Julho de 2.011). O interessado requererá 
CNDT nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br), do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (http://www.csjt.jus.br) e dos Tribunais Regionais 
do Trabalho na internet, as quais manterão, permanentemente, hiperlink de acesso ao 
sistema de expedição. 
 
7.1.2.9 – As Microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação 
de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
7.1.2.10 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta administração, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  
 

http://www.csjt.jus.br/
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7.1.2.11 – A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos 
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art 4º, inciso XXIII da Lei Federal nº 
10520/02. 
 
7.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica; 
 
b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial em vigor. 

 
 
7.1.4 -  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
7.1.4.1 - Como critério para qualificação técnica, o licitante deverá apresentar, separada e 
individualmente, Declarações formais, sob as penas da lei, subscritas por seu 
representante legal assegurando que: 
 
7.1.4.1.1 – Declaração que possui disponibilidade comprovada de instalações, materiais, 
ferramentas, máquinas e equipamentos automotivos considerados tecnicamente 
essenciais e indispensáveis para o cumprimento do objeto da licitação, devendo ainda 
indicar as máquinas, materiais, ferramentas e equipamentos automotivos disponíveis, os 
quais deverão estar em bom estado de funcionamento, de forma a assegurar o 
cumprimento das obrigações durante a vigência do Sistema de Registro de Preços; 
 
7.1.4.1.2 -  Declaração que reúne condições de apresentar no momento da assinatura 
da Ata de Registro de Preços, caso se sagre vencedora no certame, a licença ou alvará 
de funcionamento do estabelecimento do licitante, expedido pelo município com 
circunscrição fiscalizatória sobre o mesmo, relativamente à atividade de prestação de 
serviços de manutenção em veículos e fornecimento de peças e acessórios. 
 
7.1.4.2 -  O licitante deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características com o objeto da licitação, mediante Atestado(s) fornecido(s) 
por pessoa de direito público ou privado, onde esteja consignado o bom desempenho 
anterior em contrato da mesma natureza e porte; devendo ser indicado ainda: a quantidade, 
tipo e modelo do(s) veículo(s) manutenido(s), a descrição do(s) serviço(s) contratado(s) e 
executado(s) em cada veículo. 
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7.1.4.2.1 - O(s) atestado(s) apresentado(s) bem como os demais documentos exigidos 
nesta licitação, durante a fase de habilitação, poderão ser verificados quanto a veracidade 
das suas informações, pela Pregoeira e equipe de apoio, mediante diligências junto a 
pessoa jurídica de direito público ou privado que os emitiram e, no caso de haver quaisquer 
irregularidades nos documentos que resultem na prática, direta ou indireta, em ato tentado 
ou consumado, tendente a fraudar o caráter competitivo da licitação, restando caracterizado 
crime contra a Administração Pública, o(s) responsável(eis) sofrerão ação penal pública 
promovida pelo Ministério Público, além das sanções Administrativas previstas em Lei. 

 

7.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 

7.1.5.1 - Deverão ser apresentadas, separada e individualmente, declarações formais, 
sob pena da lei, subscrita pelo representante legal do licitante, atestando que: 
 

7.1.5.2 – Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração conforme modelo contido no Anexo IV; 

7.1.5.3 -  Declaração que se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, conforme Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, com relação dada pela emenda constitucional Nº 20/98, que proíbe 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a 
menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos (anexo III);  

7.1.5.4  -  Declaração expressa de que o proponente tem pleno conhecimento do objeto 
licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos ( anexo V) 

7.1.5.5 – Declaração de que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho  
 
7.1.5.6 – Declaração que as peças a serem aplicadas durante a execução dos serviços 
serão de reposição originais, nos termos da norma técnica da ABNT/NBR-15296/2005; 
 
7.1.5.7 – Declaração que permite o acesso a seu estabelecimento pelo Gestor de Contrato 
ou Responsável pela Manutenção de Veículos, durante o horário comercial, para 
verificação quanto ao cumprimento das condições mínimas  e apresentadas por meio da 
declaração do subitem 7.1.4.1.1, estando ciente que, caso não seja comprovada a 
veracidade do que foi declarado, estará sujeita as sanções previstas no artigo 7º, da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
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7.1.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 
7.1.6.1 – Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de 
cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que 
acompanhada do original para que seja autenticado pela Pregoeira ou por um dos membros 
da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação.   
 
7.1.6.2 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.  
 
7.1.6.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas.  
 
7.1.6.4 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se for filial todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz.  
 
7.1.6.5 – Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 
inabilitação do licitante.  
 
 

8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
 
8.1  - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  
 
8.2 - Encerrada a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários.  
 
8.3 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 
estabelecido no Anexo IX ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 
documentos de habilitação. 
 
8.4 -  A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
8.4.1 -  cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
 
8.4.2 -  que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes. 
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8.5 -  No tocante aos valores para efeito de classificação, serão considerados os 
apresentados nas propostas; 
 
8.6 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes; 
 
8.7 - Em seguida, as propostas classificadas serão selecionadas e divulgadas na forma de 
grade ordenatória, em ordem crescente de índices de preços, sendo cada um destes 
obtidos por meio de equação aritmética representada no Item 9 deste Edital, baseada nos 
valores da  mão-de-obra (Vmo) e percentual de desconto sobre a tabela de preços de peças 
e acessórios, obtidas junto à concessionária oficial do fabricante de cada veículo e demais 
tabelas apresentadas ao setor de licitações a cada 90 (noventa) dias. 
 
8.7.1 -  seleção da proposta de menor índice consolidado de preços e as demais com 
índices de preços até 10% superiores àquela; 
 
8.8 -  Para efeito de classificação em cada lote, será considerado o menor índice 
consolidado de preço conforme item 8.7 e maior  desconto percentual por lote em 
relação as autopeças originais e genuínas, observados os prazos máximos para 
fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos neste edital. 
 
8.8.1 – O percentual inicial mínimo da proposta será de 20% (vinte por cento) 
 
8.8.2 - Em situações especiais, levando em consideração que a frota do Município de Águas 
da Prata  também é composta de alguns veículos já fora de fabricação e com dificuldades 
de se encontrar peças novas, ou ainda, que o custo da peça nova inviabilize o reparo do 
mesmo, serão aceitos, outros tipos de peça (paralelas, recondicionadas, remanufaturadas), 
desde que não comprometa o uso e segurança do veículo, situação esta que deverá ser 
analisada individualmente pelo responsável pela frota do MUNICÍPIO. 
 
8.8.3 -  Para outras peças (peças de reposição, peça remanufaturada, peça recondicionada 
e peça recuperada) será obedecida a seguinte regra: 
 

Peças Genuínas/Originais DPGO DPGO % 

Outras Peças DOP %DPGO x 2,25 
 
sendo: 
DPGO = desconto ofertado para peças genuínas/originais 
DOP = desconto para outras peças 
 

 
8.8.4 Para “outras peças” serão consideradas as peças de reposição, 
recondicionadas, remanufaturadas e recuperadas (NORMA ABNT 15296:2005) que 
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sejam de primeira linha, com qualidade e procedência garantida e apresentem 
garantia mínima de 06(seis) meses, conforme descrito no ANEXO X deste Edital.  
 

 
8.9 -  não havendo pelo menos 3 (três) índices consolidados de preços na condição definida 
na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os melhores índices 
de preços por Lote, até o máximo de 3 (três). No caso de empate, serão admitidas todas 
as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 
 
8.10 -  Para efeito de classificação em cada lote, será considerado o menor índice 
consolidado de preço, que será obtido por meio do resultado da equação aritmética entre 
os valores de mão de obra (Vmo), e maior percentual de descontos da tabela de preços de 
peças e acessórios, obtida junto à concessionária oficial do fabricante de cada veículo e 
tabelas de compras de peças apresentadas a cada 90 dias pela licitante vencedora. 
 

8.11 -  A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas classificadas e 
selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior 
índice e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no 
caso de empate dos índices. 
 

8.12 -  A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 
 
8.12 -  Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, em reais 
(R$), para os valores da mão-de-obra (Vmo),  e em valores percentuais distintos e 
crescentes, para os valores da tabela de preços de peças e acessórios obtida junto à 
concessionária oficial do fabricante de cada veículo (DP),  de tal forma que, o índice 
consolidado de preço apurado, seja inferior ao da proposta de menor índice consolidado de 
preços. 
 
8.13 -  Durante cada lance, os 3 (três) valores acima serão anunciados pelas licitantes no 
mesmo ato, observadas as seguintes regras: 
 
8.13.1 -  com relação ao valor da mão-de-obra (Vmo), deverá ser observado o decréscimo 
mínimo entre os lances de R$ 5,00 (cinco reais), sobre o Vmo da proposta de menor índice 
consolidado (I), aplicável em relação ao primeiro; 
 
8.13.2 -  com relação ao índice de desconto sobre a tabela de preços de peças e acessórios 
(Dp), deverá ser observado o acréscimo mínimo entre os lances de 0,5 ponto percentual, 
sobre o Dp da proposta de menor índice consolidado (I), aplicável em relação ao primeiro.  
 
8.14 - A pregoeira poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam 
novos lances. 
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8.15 -  Com base nos lances ofertados, o menor índice consolidado de preços, será 
obtido por meio do resultado da equação aritmética entre os  valores da mão-de-obra (Vmo)  
e os da tabela de preços de peças e acessórios obtida junto à concessionária oficial do 
fabricante de cada veículo (Dp), conforme item 9 deste Edital, sendo somente utilizado 
para efeito de classificação das propostas de menores preços. 
 
8.16 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
declinarem da formulação de lances para os valores previstos nos subitens 8.12.1, 8.12.2 
e 8.12.3. 
 
8.17 -  Encerrada a etapa de lances, será divulgada pelo sistema eletrônico a nova grade 
ordenatória, contendo a classificação final, em ordem crescente de índice consolidado de 
preços. 
 
8.18 -  Para essa classificação, será considerado o menor índice consolidado de preços, 
baseado nos últimos preços ofertados pelos licitantes. 
 
8.19 -  Com base na classificação a que alude o subitem 8.16 acima, será assegurada às 
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte com propostas iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes seja assegurada preferência 
de contratação, situação denominada por empate ficto. 
 
8.19 – Para efeito do item anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte 
procedimento:  
 
8.19.1 – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela de menor preço; 
 
8.19.2 – não sendo classificada em primeiro lugar microempresa ou empresa de pequeno 
porte, serão convocadas as remanescentes, observada a ordem classificatória para o 
exercício do mesmo direito; 
 
8.19.3 – no caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa e empresas 
de pequeno porte que se enquadram no percentual estabelecido no ítem 8.18, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar 
proposta melhor; 
 
8.19.4 – a microempresa ou empresas de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada pela Pregoeira para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco 
minutos sob pena de preclusão; 
 
8.19.5 – na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
o objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame; 
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8.19.6 – o disposto no ítem 8.19 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não 
tver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
8.20 -  A pregoeira poderá negociar com o autor da melhor oferta, de menor valor com vistas 
à redução do preço; 
 
8.21 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade dos valores 
da mão-de-obra (Vmo) e da tabela de preços de peças e acessórios obtida junto à 
concessionária oficial do fabricante de cada veículo (DP), decidindo motivadamente a 
respeito. 
 
8.22 -  A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante estudo técnico realizado pelo órgão 
licitante que será juntado aos autos por ocasião do julgamento. 
 
8.23 -  Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará a Pregoeira ao julgamento 
da habilitação, na qual será aberto o envelope nº 2 contendo os documentos de habilitação 
de seu autor. 
 
8.24 -  Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre 
a habilitação, inclusive mediante: 
 
8.24.1 -  substituição e apresentação de documentos, ou;  
 
8.24.2 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
8.25 -  A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
 
8.26 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios, 
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 
os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
 
8.27 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, a Pregoeira, respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta 
subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 
habilitação, caso em que será declarada vencedora. 
 
8.28 -  Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) 
licitante(s) será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame. 



 Município de Águas da Prata 
         

 

Av. Washington Luiz, n° 485  – Fone (19) 3642-1021 – Fax (19) 3642-1200 – CEP 13890-000 - 

Águas da Prata – SP - CNPJ 44.831.733-43 

 
8.29 – Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de apoio e 
licitantes presentes. 
 
8.30 -  As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
 
8.31 – A Pregoeira, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, 
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do 
recebimento da convocação. 
 
 
9 - DA EQUAÇÃO ARITMÉTICA PARA OBTENÇÃO DO ÍNDICE CONSOLIDADO DE 
PREÇOS. 
 
9.1 -  O índice consolidado de preços será obtido por meio da seguinte equação: 
 
- I = Vmo x Qh + Vp x (1 – Dp) 
 
9.2 -  Onde: 
 
9.2.1 - I = Indice Consolidado de preço para o Lote; 
 
9.2.2 - Vmo= Valor de mão-de-obra por hora; 
 
9.2.3 - Qh= Quantidade de horas anuais estimadas pela Administração para o Lote; 
 
9.2.4 - Vp= Valor anual estimado pela Administração  para gasto com peças para o Lote 
(Sem desconto); 
 
9.2.5 - Dp= Percentual de desconto concedido pelo licitante sobre a Tabela de Preços de 
Peças e Acessórios Originais fornecida pela concessionária oficial do fabricante do veículo. 
 
10. DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA OS RECURSOS PREVISTOS EM LEI 
 
10.1. As impugnações ou dúvidas quanto ao Edital e seus anexos, deverão ser solicitadas 
pelos licitantes por escrito e dirigidos à Comissão Permanente de Licitações, até dois dias 
úteis antes da abertura deste Pregão Presencial; 
 
10.1.1. Apresentadas as impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas ao 
interessado, no prazo de 24 horas  depois de protocoladas e será dado conhecimento às 
demais licitantes; 
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10.2. O licitante que discordar das decisões da Comissão Permanente de Licitações no 
tocante à habilitação ou julgamento de Proposta de Preços, terá o (03) três dias corridos 
para interposição de recurso, contados da intimação do ato ou da lavratura da ata, se 
presente no momento da abertura dos envelopes; 
 
10.2.1. Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais licitantes que poderão 
impugná-lo no prazo de 03 (três) dias corridos que começarão a correr  no término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.2.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à 
licitante vencedora e o encaminhamento do processo ao Prefeito Municipal para a 
homologação.  

10.2.3 – Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  

10.2.4  - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará 
o procedimento.  A invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.2.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento.  

10.2.6 -  A comunicação de interposição de recursos e do resultado do julgamento, será 
feita pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, por escrito a todas as licitantes, 
através dos dados referidos no credenciamento. 

 
11. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
11.1. Após a publicação do ato de adjudicação da licitação e, não havendo interposição de 

recursos, o objeto do certame poderá ser homologado pelo Senhor Prefeito Municipal. 
 
12 - DO REGISTRO DE PREÇO 

 
12.1 - A Ata de Registro de Preços será formalizada com a observância das disposições 
contidas na Lei 8.666/93 e será subscrita pela autoridade competente que assinou o Edital.  
 
12.2 - A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelos eventuais beneficiários no 
prazo de 5 (cinco) dias corridos, a partir da convocação. O proponente que deixar de fazê-
lo no prazo estabelecido, dela será excluída. 
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12.3 - Colhidas às assinaturas, o órgão detentor do registro de preços providenciará a 
imediata publicação da Ata e, se for o caso, do ato que promover a sua exclusão. 
 
12.4 - Aplicam-se as mesmas regras, do subitem 12.2, ao licitante que aceitar fornecer o 
seu produto ao preço da licitante declarada vencedora. 
 
12.5 - Na impossibilidade da licitante declarada vencedora do certame se tornar detentora 
da Ata de Registro de Preço em decorrência de circunstâncias supervenientes e não 
havendo também licitante que tenha aceitado fornecer o seu produto ao preço daquela, 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

 
13 - DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

13.1 - O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir 
da publicação da respectiva Ata vedada a sua prorrogação. 

 
 

14 - DAS CONTRATAÇÕES  
 
14.1. Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar 
os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata. 
 
14.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro 
a preferência de contratação em igualdade de condições. 
 
14.3. Quando da necessidade de terceirização de serviços de manutenção de determinado 
veículo oficial, previsto neste certame, gerando a exigência de contratação, observadas as 
condições do subitem 14.2, o Responsável pela Manutenção de Veículos  elaborará(ão) a 
Ordem de Execução de Serviços, na qual conterá o escopo dos serviços a serem 
executados, quando se tratar de manutenção preventiva, assim como, relatar previamente 
os problemas apresentados no veículo, nos casos de manutenção corretiva;  
 
14.4. O Responsável pela Manutenção de Veículos somente adotará o procedimento 
descrito acima, após consulta dos quantitativos a que a empresa detentora dos preços 
registrados ainda se encontra obrigada a contratar. 
 
14.5. Após assinatura do Diretor da área, a Ordem de Execução de Serviços será remetida 
à empresa detentora dos preços registrados para o respectivo veículo oficial, pessoalmente, 
por e-mail, fac-símile ou outro sistema eletrônico eficaz, gerando assim  a  contratação para 
que, no(s) endereço(s) previsto(s) no Anexo I deste Edital, inicie os trabalhos, 
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preliminarmente com vistoria complementar ao escopo de serviços, na qual será realizada 
a análise técnica e definição exata dos problemas mecânicos, precisando quais peças 
serão substituídas, quando houver necessidade, e seus respectivos custos. 
 
14.5.1. Quando requisitada formalmente pelo(s) Gestor(es) do(s) Contrato(s), a empresa 
detentora dos preços registrados deverá providenciar em até 1 (um) dia útil, a retirada da 
Ordem de Execução de Serviços junto a Oficina Mecânica da Prefeitura, mediante recibo. 
 
14.6. Após a vistoria complementar ao escopo de serviços, a empresa detentora dos preços 
registrados emitirá e encaminhará ao Gestor do Contrato ou Chefe do Setor Geral da Frota, 
por e-mail, fac-símile ou outro sistema eletrônico eficaz, a planilha de composição de 
custos, elaborada com base na Tabela de Serviços e Tempo Padrão do respectivo veículo 
os preços registrados na Ata RP, na qual conterá o detalhamento dos serviços a serem 
realizados e, quando necessário, das peças que serão substituídas, observadas as 
condições estabelecidas no subitem 14.8. 
 
14.7. o período entre a data inicial da contratação, estabelecida no subitem 14.5. e a 
remessa da planilha de composição de custos, conforme subitem 14.6, não poderá ser 
superior a 1 (um) dia útil, salvo nos casos em que houver a necessidade de desmontagem 
de motor, câmbio ou diferencial, nos quais o prazo passa a ser de 2 (dois) dias úteis; 
 
14.8. A planilha de composição de custos deverá  conter o timbre a empresa detentora dos 
preços registrados e assinatura de seu representante, sendo observadas as seguintes 
premissas em sua elaboração: 
 
14.8.1. o(s) valor(es) de mão-de-obra para cada serviço necessário deverá(ao) ser 
baseado(s) no exato serviço correspondente na Tabela de Serviços e Tempo Padrão do 
respectivo veículo, fornecidas trimestralmente pelo detentor da ata registrada, cuja(s) 
hora(s) prevista(s) será(ão) multiplicada(s) ao valor unitário da hora-homem (Vmo), 
registrada na Ata RP; 
 
14.8.2. o(os) preço(os) da(s) peça(s) e acessório(s) necessários ao(s) serviço(s) deverão 
estar previstos na tabela de preços de peças e acessórios, obtida junto à concessionária 
oficial do fabricante de cada veículo, fornecidas trimestralmente pelo detentor da ata 
registrada, com códigos do fabricante, especificações número de ordem, e terão seus 
custos obtidos por meio do índice de desconto sobre esta referida tabela (Dp), os quais 
serão considerados insumos para a composição dos custos finais do(s) respectivo(s) 
serviço(s); 
 
14.9. O Gestor do Contrato ou o Chefe do Setor Geral da Frota deverá conferir a 
autenticidade da fonte utilizada como parâmetro, assim como, a aceitabilidade do tempo 
apresentado, que poderá ser negociado com a finalidade de evitar excesso incompatível 
com o serviço necessário; 
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14.10. Para definição do prazo necessário para a execução do(s) serviço(s) será realizado 
o somatório dos tempos previstos para todos os serviços na Tabela de Serviços e Tempo 
(anexo e os intervalos necessários entre cada um, estes últimos serão definidos pelo 
Coordenador de Manutenção de Veículos 

 
14.11. A Ordem de Execução dos Serviços e a planilha de composição de custos elaborada 
pela empresa detentora da Ata RP deverão conter as informações detalhadas do veículo 
oficial, como marca, modelo, placa, prefixo, patrimônio e quilometragem. 
 
14.11. Após receber a planilha de composição de custos o Gestor do Contrato ou o Chefe 
do Setor Geral da Frota  deverá analisar sua adequação de cada item de serviço previsto 
com a necessidade apresentada, observado o contido neste Edital, bem como, condições 
e preços registrados na Ata RP, para somente assim aprovar seu conteúdo. 
 
14.12. A aprovação da planilha de composição de custos pelo Gestor do Contrato ou o 
Chefe do Setor Geral da Frota deverá ser realizada em até 1(um) dia útil, após o 
recebimento desta sem incorreções de conteúdo, cientificando a Contratada sobre essa 
decisão, formalmente, por qualquer meio eficaz, no mesmo dia. 
 
14.13. Em sendo reprovada, a planilha de custo será restituída à Contratada para que 
proceda as devidas correções apontadas pelo Gestor do Contrato ou o Chefe do Setor 
Geral da Frota, dentro de um prazo de 2 (duas) horas, remetendo por e-mail ou fac-símile, 
sem prejuízo a perda do registro e aplicação de sanções nos casos de persistência dos 
erros. 
 
14.14.  Com a adoção da medida prevista no subitem 14.12, toda a documentação 
produzida será remetida à Autoridade da Prefeitura para análise e decisão. 
 
14.14.1. Neste ato, o Gestor do Contrato ou o Chefe do Setor Geral da Frota  deverá 
consignar formalmente.  
 
14.14.2. quando por conveniência da Administração, houver a decisão pela não execução 
dos serviços de manutenção de viaturas, somente será empenhado o valor da vistoria 
técnica complementar. 
 
14.15. As contratações decorrentes desta licitação ocorrerão mediante a assinatura do 
TERMO DE CONTRATO, quando se enquadrar nos limites estabelecidos pelo artigo 62, 
caput, da Lei Federal nº 8.666/93, e, demais, pelo recebimento da Ordem de Execução 
de Serviços. 
 
14.16. Para instruir a formalização da contratação a Prefeitura contratante verificará, por 
meio eletrônico hábil de informações, as certidões de regularidade de débito do fornecedor 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS),  a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), certificando nos autos da 
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contratação a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais 
meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
14.16.1. Antes da celebração do contrato, a administração realizará uma vistoria nas 
instalações da empresa vencedora do certame a fim de verificar quanto ao cumprimento 
das Normas Brasileiras Regulamentadoras da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(INMETRO), referente ao serviço a ser executado. 
 

14.17. Para a elaboração das Notas de Empenhos os serviços de manutenção serão 
divididos por sistemas do veículo (freio, suspensão, escape, funilaria, tapeçaria, etc), 
conforme códigos  específicos, tendo seus valores definidos mediante  somatórios dos 
custos de serviços, insumos (peças e acessórios), registrados em Ata RP.  
 
14.18. A empresa detentora do preço registrado deverá comparecer, no prazo de até 1 (um) 
dia útil, contado da data da convocação, no endereço da Prefeitura relacionado no Anexo I 
deste Edital, para assinatura do TERMO DE CONTRATO ou retirar a(s) Ordem(ns) de 
Execução de Serviços e Nota(s) de Empenho, ao(s) Gestor(es) de contrato.  
 
14.19. A contagem do prazo para conclusão dos serviços, iniciará a partir da retirada do 
veículo das dependências da Prefeitura, a qual deverá ocorrer em até 01 (um) dia útil, após 
o recebimento da Nota de Empenho;  
 
14.19.1. Quando o veículo já estiver nas dependências da contratada, o prazo iniciará, após 
o recebimento da Nota de Empenho, que deverá ser remetida pelo Gestor do Contrato ou 
o Chefe do Setor Geral da Frota em até 05 (cinco) dias úteis, após aprovação da planilha 
de custos. 
 
15. DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DOS PRAZOS E DO LOCAL 
DE ENTREGA 

 
15.1.  A execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva no(s) veículo(s) 
oficial(is) somente poderá ser iniciada após formalizada a devida contração e recebida 
a Nota de Empenho, sob pena da empresa detentora dos preços registrados não receber 
o pagamento pelos serviços, em tese, executados. 
 
15.2. Os serviços serão executados no endereço indicado pela Prefeitura no ato da 
solicitação ou ordem de serviço. 
 
15.3. O prazo total para a execução do serviço será definido na planilha de composição de 
custos,  com base no cálculo dos tempos padrões de cada serviço previsto na tabela Anexo 
I, podendo ser inserido período de intervalo necessário para determinados serviços, 
mediante aprovação do Gestor do Contrato. 
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15.4. Os períodos de intervalo entre serviços somente serão computados para a definição 
do prazo total da execução do contrato, não sendo admitido o computo para o somatório 
do valor da mão-de-obra (hora-homem). 
 
15.5. Os serviços deverão ser executados dentro do prazo estabelecido, observadas as 
condições técnicas exigidas para o objeto contratado e obrigações da empresa detentora 
dos preços registrados, previstas no item 9, da Ata de Registro de Preços. 
 
15.6. Estarão previstos no valor da mão-de-obra, sendo de responsabilidade da detentora 
da Ata de Registro de Preços, despesas diretas e indiretas, seguros, transporte de 
equipamentos essenciais, deslocamentos de equipe técnica ou profissional habilitado para 
execução dos serviços, a aplicação de insumos e materiais necessários para a 
concretização das tarefas, como por exemplo, grafismo, adesivos, lubrificante (exceto óleo 
de motor, aditivos, óleo de câmbio, fluido de freio), combustíveis p/ limpeza, solventes, 
polidores, soldas, massas, fitas isolantes, materiais de limpeza e de consumo em geral, que 
deverão ter comprovada qualidade e atender as especificações técnicas do fabricante dos 
veículos sob manutenção. 
 
15.7. As peças e acessórios a serem aplicados nos serviços deverão ser de reposição 
original/genuína, nos termos da norma ABNT NBR 15296:2005, exceto nos casos de 
veículos muito antigos e que seja mais vantajoso para a Administração a opção por outras 
peças de acordo com Subítem 8.8.2, 8.8.3 e especificações do anexo X devendo a empresa 
detentora da Ata de Registro de Preços (contratada) ter condições de pronto atendimento 
dos serviços contratados. 
 
15.8. Quando houver a necessidade do deslocamento do prestador de serviço para 
realização de manutenção nas dependências da Prefeitura e suas Secretarias, o custo pelo 
transporte, ida e volta, será obtido pela multiplicação de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta) 
por quilômetro rodado e o deslocamento deverá ser autorizado pelo Gestor do Contrato. 
 
15.9. Quando da retirada do veículo das dependências das Secretarias da Prefeitura, a 
empresa deverá elaborar check-list acerca das condições do veículo e dos equipamentos 
que estão em seu interior. 
 
15.10. O Gestor de Contrato  nomeado poderá acompanhar durante o horário comercial de 
funcionamento da contratada, a qualquer momento e sem prévio aviso, o andamento dos 
serviços contratados, para fins de aferição da qualidade e cumprimento das condições 
previstas neste Edital, Anexos, na Ata de Registro de Preços e Planilha de Composição de 
Custos. 
 
15.11. Todos os fatos decorrentes dos serviços deverão ser comunicados ao Gestor de 
Contrato. 
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15.12. A fiscalização por parte do Gestor não excluem e nem reduzem a responsabilidade 
da contratada, no tocante à qualidade dos serviços prestados e por danos causados à 
Administração. 
 
15.13. O prazo de garantia da mão-de-obra e das peças e acessórios fornecidos em 
decorrência do contrato será de no mínimo 06 (seis) meses, mediante termo de garantia a 
ser entregue na conclusão dos serviços. 
 

15.16. A qualquer tempo a contratada será responsável por vícios constatados pela 
Administração na execução dos contratos, devendo para tanto repará-los, sem prejuízo à 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
15.17. Concluídos os serviços contratados, deverá a contratada entregar todas as peças e 
acessórios substituídos, mesmo que inaproveitáveis, com indicação clara e segura, por 
meio de acondicionamento resistente, com etiqueta, constando a identificação do veículo, 
o número da Nota de Empenho e da Nota Fiscal. 
 
15.18. Deverá também entregar as embalagens das peças e acessórios de reposição 
originais aplicados nos veículos e nota fiscal de origem (original e cópia) das peças 
aplicadas. 
 
15.19. É terminantemente proibida a terceirização dos serviços objeto da contratação no 
todo ou em parte, exceto quanto aos seguintes itens: 
 
15.19.1. Usinagem de bloco do motor; 
 
15.19.2. Usinagem do cabeçote do motor; 
 

15.19.3. Usinagem em geral de peças e componentes de motor e interno de câmbio; 
 
15.19.4. Tapeçaria dos bancos; 
 
15.19.5. Alinhamento técnico de monobloco e chassi de automóvel; 
 
15.19.6. Lavagem e higienização veicular; 
 
15.19.7. Borracharia;  
 
15.19.8. Ar condicionado; 
 
15.19.9. Codificação de chaves; 
 
15.19.10. Películas protetoras dos vidros; 
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15.19.11. Guincho dos tipos plataforma e lança para transporte dos veículos leves e 
pesados, respectivamente, quando previsto o transporte dos veículos sob a 
responsabilidade da Contratada. Portanto, quando solicitado o transporte dos veículos para 
a execução dos serviços de manutenção, objeto deste certame, pela Administração, a 
empresa poderá terceirizar os serviços de guincho, todavia, a responsabilidade por 
eventuais danos ocasionados ao patrimônio público é da empresa contratada no certame. 
 

15.20. Também é proibido à contratada, sob qualquer pretexto, realizar o teste dos veículos 
em logradouros públicos por pessoas civis desacompanhadas do Responsável pela 
Manutenção de Veículos. 
 
16. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
O objeto da presente licitação será recebido nos termos do artigo 73, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93, com a redação vigente, observando-se o seguinte: 
 
16.1. Será recebido provisoriamente na sede da Prefeitura, pelo gestor do contrato ou 
Chefe do Setor Geral da Frota que fará a vistoria em até 05 (cinco) dias úteis, contados 
da data da entrega do veículo pela empresa vencedora, devendo também entregar no ato 
da vistoria a nota fiscal referente aos serviços realizados, conforme Nota de Empenho. 
 
16.2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a 
data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela 
Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo 
recebimento. 
 
16.3. Constatadas irregularidades na execução dos serviços contratados, o Contratante 
poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua adequação no prazo máximo de 2 
(dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
16.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da execução dos 
serviços contratados para o veículo, mediante Termo de Recebimento Definitivo firmado 
por Comissão designada pela autoridade da Prefeitura.  
 
16.5. A contratada deverá especificar no campo “observações” da Nota Fiscal, que 
acompanhará o veículo na entrega do objeto contratado: 
 
16.5.1. A garantia dos serviços realizados com validade mínima de 06 (seis) meses, 
contados a partir do recebimento definitivo do objeto pela Administração; 
 
16.5.2. O número da Nota de Empenho; 
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16.5.3. Marca, modelo, placas, patrimônio, prefixo e quilometragem do veículo que foi 
submetido aos serviços contratados. 
 
17 - DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
17.1. O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada  nota 
fiscal eletrônica  no protocolo do Almoxarifado Central. 
 
17.2. As Notas Fiscais  eletrônicas (NF-e) ou não, deverão ser emitidas em nome do 
MUNICIPIO ÁGUAS DA PRATA 

 
17.3.  As notas fiscais eletrônicas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento começara a fluir da data de sua reapresentação. 
 
 
18. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
18.1.Caberá à CONTRATANTE, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 
insertas neste edital e das constantes da Minuta do Contrato (Anexo X) e do Termo de 
Referência (Anexo XI) 
 
a) responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições 
estabelecidas no edital e seus anexos, e ainda, em consonância com a Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações; 
 
b) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação de serviço; 
 
 
c) encaminhar à CONTRATADA a Ordem de Serviço, através da unidade responsável por 
esta atribuição; 
 
d) acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviço, através da unidade responsável 
por esta atribuição; 
 
e) prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à 
execução do serviço; 
 
f) atestar as faturas correspondentes à prestação do serviço, por intermédio do servidor 
competente; 
 
g) efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, nos prazos estabelecidos, 
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas. 
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18.2.Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 
insertas neste edital e das constantes da Minuta do Contrato (Anexo X) e do Termo de 
Referência (Anexo XI): 
 
a) a CONTRATADA deverá estar localizada na distância máxima de 50 (cinquenta) km da 
sede da Prefeitura Municipal de Águas da Prata; 
 
b) tomar todas as providências necessárias à fiel execução do serviço objeto desta licitação; 
 
c) manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
 
d) promover a execução do serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas 
pela boa técnica; 
 
e) prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 
 
f) adotar medidas para a prestação dos serviços solicitados, observando todas as 
condições e especificações aprovadas pela CONTRATANTE; 
 
g) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos, condições exigidas e observar as datas, 
horários estabelecidos pela CONTRATANTE; 
 
h) responder, em relação aos seus empregadores, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços constantes no Termo de Referência – Anexo I deste edital; 
 
i) responsabilizar-se pela segurança dos veículos da CONTRATANTE que estejam em sua 
responsabilidade, quando da execução do serviço; 
 
j) responder pelos danos causados diretamente aos veículos componentes da frota da 
CONTRATADA, que estejam sobre sua tutela, independentemente de dolo ou culpa, 
quando da execução do serviço; 
 
k) garantir o fornecimento exclusivo de peças e componentes originais ou autorizados pelo 
fabricante; 
 
l) refazer os serviços ou substituir as peças e componentes, comprovadamente 
considerados inadequados pela CONTRATANTE; 
 
m) atualizar trimestralmente, e disponibilizar à CONTRATANTE a Tabela de Tempos de 
Execução de Serviços (TEMPÁRIA) e Tabela de Preços de Peças, obtidas junto à 
concessionária oficial do fabricante de cada veículo; 
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n) apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, documentação comprobatória 
da procedência das peças destinadas a manutenção e reparo dos veículos. 
 
o) permitir a fiscalização da execução do serviço através do servidor designado pela 
CONTRATANTE atendendo ás reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, 
recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material, que não 
estejam de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra 
a segurança dos usuários ou terceiros; 
 
p) encaminhar à CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao serviço prestado, 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a execução. 
 
19  -  DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
 
19.1.  A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições  do 
presente edital, ficará sujeita às penalidades previstas  no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem 
como aos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
19.2.  De conformidade com o art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93, a contratada, garantida a 
prévia defesa, ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia  
de atraso em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo 
de 20 (vinte) dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.  
 
19.3.  Nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 
contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 

19.3.1.   advertência; 
 

19.3.2.  multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato; 
 

19.3.3.  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal, por prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
19.3.4.  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
19.4.  Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhida, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 
judicialmente. 
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19.5. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão da Imprensa Oficial. 
 

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
20.1.  As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
20.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes 
presentes. 
 
20.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
 
20.4.  Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 
 
20.5.  O resultado do presente certame será divulgado no DOE. 
 
20.6.  Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no DOE. 
 
20.7.  Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão 
à disposição para retirada no Setor de Licitações, após a celebração do contrato ( ou 
retirada do instrumento convocatório).  
 

20.8.  Até às 16h000 horas do dia 20/04/2016, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  
 
20.8.1.  Não serão aceito pedidos de esclarecimentos, impugnação, informações, via 
telefone, e-mail, fax, ou  por qualquer outro meio eletrônico, devendo os pedidos serem 
protocolados diretamente junto ao Setor de Licitações  do  Município de Águas da Prata/SP. 
 
20.9.  A petição será dirigida a Pregoeira, que decidirá no prazo de até 24 horas após 
protocolado.  
 
20.10.  Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame.  
 
20.11.  Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.  
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20.12.  Integram o presente Edital:  
 
Anexo I   -  Termo de Referência, Memorial Descritivo, Tabela de serviços e horas; 

Anexo II  -  Modelo de Proposta; 
 
Anexo III - Modelo de Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho; 
 
Anexo IV - Modelo de Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou 
contratar com a Administração; 
 
Anexo V   - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos da Habilitação; 
 
Anexo VI -  Modelo declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;  
 
Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços; 
 
Anexo VIII – Termo de Ciência e de Notificação 
 
Anexo IX - Tabela de valores outras peças 
 
Anexo X-  Termo de Credenciamento 
 
Anexo XI - Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro comercial 
 
   
  Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Águas da Prata/SP.  
 
 
 
            Águas da Prata, 04  de MAIO de 2018. 
 
 

 

 

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

O presente Memorial Descritivo traz a relação de veículos oficiais, pertencentes à frota da 

Prefeitura Municipal, já incluída a Secretaria de Saúde, subdividida em: 

I- Composição dos Itens do certame, marca, modelo e quantidade dos veículos; 

II- Estimativa de contratações no prazo de validade do registro e estimativa de baixas 

mensais; 

III- local de retirada e entrega e de execução do objeto – Dependências das Secretarias ou 

Barracão da Prefeitura de Águas da Prata ou de acordo com solicitação da divisão de 

compras. 

 

I - COMPOSIÇÃO DOS ITENS DO CERTAME, MARCA, MODELO E QUANTIDADE DOS 

VEÍCULOS 

 

LOTE 1: VEÍCULOS PESADOS ( CAMINHÕES,VANS, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS) 
 

MONTADORA ITEM MODELO ANO QUANT
. 

LOCALIZAÇÃO 

 
FIAT 

1 DUCATO MINIBUS – CAP. 16L  2002/2003 1 SEC. SAÚDE 

2 DUCATO MINIBUS – CAP. 16 L 2009/2010 1 SEC. SAÚDE 

3 DUCATO MINIBUS – CAP. 16L 2013/2014 1 SEC. SAÚDE 

 
 
 
 
 
MERCEDES 
BENZ 
 
 
 

4 MB 710  2002/2002 1 SEC. OBRAS 

5 MB  L 1318/51 BASCULANTE 2007/2008 1 SEC. OBRAS 

6 INDUSCAR ATILIS 0  - CAP 31L 2010/2010 1 SEC. EDUCAÇÃO 

7 MPOLO VICINO ESC – CAP 31L 2009/2010 1 SEC. EDUCAÇÃO 

8 MPOLO VICINO ON – CAP 24L  2002/2002 1 SEC. SAÚDE 

9 BUSCAR MICRUSS O  - CAP. 25L  1999/2000 1 SEC. SAÚDE 

10 OF 318 – CAP 36L  1990/1991 1 SEC. SAÚDE 

 
 
 
VOLKSWAGEN 

11 MASCA GRAN MIDI U 2011/2012 1 SEC. OBRAS 

12 INDUSCAR FOZ U – CAP 66L 2008/2009 3 SEC. EDUCAÇÃO/ SEC. 
OBRAS 

13 MASCA GRANMIDI EOD O – CAP 55L 2013/2014 2 SEC. EDUCAÇÃO 

14 MPOLO FRATELLO LOT – CAP 23 L 2000/2001 1 SEC. SAÚDE 
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15 MICROONIBUS – CAP 15 L 2011/2012 1  

FORD 16 FORD CARGO1722 E 2009/2010 1 SEC. OBRAS 

 
 

IVECO 

17 EUROCARGO 170E22 2009/2010 2 SEC. OBRAS 

18 TECTOR 170E22 2013/2014 1 SEC. OBRAS 

19 CITYCLASS – CAP. 29L 2012/2013 1 SEC. EDUCAÇÃO 

20 DAILY GCASA MIC1 – CAP. 09 L 2010/2011 1 SEC. SAÚDE 

 
INTERNATIONAL 

21 4400P7 6X4 BASCULANTE 2013/2014 1 SEC. OBRAS 

      

CITROEN 22 JUM GREENCAR ES – CAP. 16L 2010/2011 1 SEC. SAÚDE 

      

 
 
LOTE 2: MÁQUINAS PESADAS 
 

 

MONTADORA ITEM MODELO ANO QUANT. LOCAL 

CATERPILAR 1 MOTONIVELADORA (PATROL) – 120B 1972 1 SEC. OBRAS 

YTO 2 MOTONIVELADORA MG 1217 A  - PESO B e L 
15.500 

2011/2011 1 SEC. OBRAS 

3 RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGAD. 
FRONTAL 

 1 SEC. OBRAS 

JCB 4 RETRO ESCAVADEIRA  4 x 4 - 214E  JCB 2002 1 SEC. OBRAS 

NEW HOLLAND 5 MOTONIVELADORA RG 140-B NEW HOLLAND  1 SEC. OBRAS 

 6 PÁ CARREGADEIRA – W 20 1991 1 SEC. OBRAS 

TRAPP 7 TRATOR CORT. DE GRAMA C/ RECOLHEDOR 
24HP 

 1 SEC. OBRAS 

FORD 8 TRATOR FORD 1300  1 SEC. OBRAS 

 
MASSEY 
FERGUSSON 

9 TRATOR MODELO MF 292/4 10HP 2002 1 SEC. OBRAS 
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II - ESTIMATIVA DE CONTRATAÇÕES NO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE 

PREÇOS E ESTIMATIVA DE BAIXAS MENSAIS 

MONTADORA MODELO ANO QUANTI
DADE 

Estimativa de 
contratações 

 Est. contrat. 
mensal 

FIAT DUCATO MINIBUS – 
CAP. 16L  

2002/2003 1 36 3 

DUCATO MINIBUS 
– CAP. 16 L 

2009/2010 1 36 3 

DUCATO MINIBUS 
– CAP. 16L 

2013/2014 1 24 2 

FORD      

MICROONIBUS – 
CAP 15 L 

2011/2012 1 24 2 

 
 
 
MERCEDES 
BENS 

MB 710  2001/2002 1 36 3 

MB  L 1318/51 
BASCULANTE 

2007/2008 1 36 3 

INDUSCAR ATILIS 0  
- CAP 55L 

2009/2010 1 36 3 

MPOLO VICINO 
ESC – CAP 31L 

2009/2010 1 36 3 

MPOLO VICINO ON 
– CAP 24L  

2001/2002 1 36 3 

BUSCAR MICRUSS 
O  - CAP. 25L  

1999/2000 1 36 3 

OF 318 – CAP 36L  1990/1991 1 36 3 

 
 
 
 
 
VOLKSWAGEN 

 
 
 
 
 
 

KOMBI 
MIS/CAMIONETE 

2001/2002 1 36 3 

KOMBI STANDART 1986/1986 1 36 3 

UP TAKE MA 2015/2016 1 24 2 

MASCA GRAN MIDI 
U 

2011/2012 1 24 2 

INDUSCAR FOZ U – 
CAP 66L 

2008/2009 3 108 9 

MASCA GRANMIDI 
EOD O – CAP 55L 

2013/2014 2 48 4 

MPOLO FRATELLO 
LOT – CAP 23 L 

2000/2001 1 36 3 
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 MICROONIBUS – 
CAP 15 L 

2011/2012 1 24 2 

 

IVECO 

EUROCARGO 
170E22 

2009/2010 2 36 3 

TECTOR 170E22 2013/2014 1 24 2 

CITYCLASS – CAP. 
29L 

2012/2013 1 24 2 

INTERNATIO

NAL 

4400P7 6X4 
BASCULANTE 

2013/2014 1 24 2 

 
 
 

MÁQUINAS 

  

CATERPILAR MOTONIVELADOR
A (PATROL) – 120B 

1972 1 36 3 

 
 
YTO 

MOTONIVELADOR
A MG 1217 A  - 
PESO B e L 15.500 

2011/2011 1 36 3 

RETROESCAVADEI
RA E PÁ 
CARREGAD. 
FRONTAL 

  
1 

36 3 

JCB RETRO 
ESCAVADEIRA  4 x 
4 - 214E  

2002 1 36 3 

NEW 
HOLLAND 

MOTONIVELADOR
A RG 140-B  

 1 36 3 

??? PÁ 
CARREGADEIRA – 
W 20 

1991 1 36 3 

TRAPP TRATOR CORT. DE 
GRAMA C/ 
RECOLHEDOR 
24HP 

 1 36 3 

MASSEY 
FERGUSSON 

TRATOR MODELO 
MF 292/4 10HP 

2002 2 36 3 
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III –  RELAÇÃO DOS SERVIÇOS POSSÍVEIS DE SEREM REALIZADOS COM  TEMPO MÁXIMO   
          PARA   EXECUÇÃO, CONSIDERANDO QUE TUDO ESTEJA DISPONIVEL (INCLUSIVE PEÇAS).  

 
SISTEMA DE FREIO 
 

VEÍCULO 
PESADO 

MAQUINA 

Troca de Pastilha de freios 2 horas 2 horas 

Troca de Discos de freios 2 horas 2 horas 

Troca de Flexíveis 2 horas 2 horas 

Troca de Cilindro de Roda 2 horas 2 horas 

Troca de Cilindro Mestre 4 horas 4 horas 

Troca de Lona 2 horas 2 horas 

Troca de Tambores 2 horas 2 horas 

Troca de Canos Regulagem e Troca 
ABS – Sistema Hidráulico e Eletrônico 
Via Scanner 

8 horas 8 horas 

Troca de Pinças (cavalete freio) 2 horas 2 horas 

 

 

SUSPENSÃO 
 

VEÍCULO PESADO MAQUINA 

Troca de Pivô 
(superior/inferior) 

3 horas 3 horas 

Troca de Bandeja 
(superior/inferior) 

5 horas 5 horas 

Troca de Braço Tensor 4 horas 4 horas 

Troca de Amortecedores 
(todos) 

4 horas 4 horas 

Troca de Molas (todas) Não se aplica Não se aplica 

Troca de Batentes Não se aplica Não se aplica 

Troca de Agregado Não se aplica Não se aplica 

Troca de Coifas Não se aplica Não se aplica 

Troca de Terminais 
direção 

2 horas 2 horas 

Troca de Buchas caixa 4 horas 4 horas 

Troca de Coxim 4 horas 4 horas 
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SISTEMA DE DIREÇÃO 

(HIDRÁULICA E MECÂNICA 

VEÍCULO PESADO MAQUINA 

Troca de Correias 2 horas 2 horas 

Troca de Caixa 4 horas 4 horas 

Troca de Bomba 4 horas 4 horas 

Troca de Mangueiras 4 horas 4 horas 

Troca de Filtro (reservatório) 30 minutos 30 minutos 

Troca de Terminais de Direção 

(direito/esquerdo) 

1 hora 1 hora 

Troca de Barra de Direção 

(direito/esquerdo 

3 horas 3 horas 

Troca de Braços Axiais  Não se aplica Não se aplica 

Troca de Cubos – 

(dianteiros/traseiros) 

4 horas 4 horas 

Troca de Rolamentos 

(interna/externa/dupla) 

5 horas 5 horas 

Troca de Homocinéticas – 

(internas/externas) 

 Não se aplica Não se aplica 

 

MOTOR 

 

VEÍCULO PESADO MAQUINA 

Troca de Correia 

Sincronizada 

 Não se aplica Não se aplica 

Troca de Rolamentos de 

Correias Sincronizadas 

 Não se aplica Não se aplica 

Troca de Tencionadores de 

Correia Sincronizadas 

4 horas 4 horas 

Troca de Embreagem 

(platô/disco/rolamento) 

12 horas 12 horas 

Troca de Autuadores de 

Embreagem (Salvo 

Eletrônico) 

8 horas 8 horas 

Troca de Retentor 8 horas 8 horas 

Troca de Volante 8 horas 8 horas 

Troca de Comando 12 horas 12 horas 

Troca de Eixo auxiliar 5 horas 5 horas 

Troca de Cabeçote 12 horas 12 horas 
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SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO 

 

VEÍCULO PESADO MAQUINA 

Troca de Cabo de Vela  Não se aplica Não se aplica 

Troca de Vela  Não se aplica Não se aplica 

Troca de Rotor  Não se aplica Não se aplica 

Troca de Condensador  Não se aplica Não se aplica 

Troca de Platinado  Não se aplica Não se aplica 

Troca de Sensores e módulos 4 horas 4 horas 

Troca de Carburador  Não se aplica Não se aplica 

 

SISTEMA DE 

LUBRIFICANTE E 

FILTRO 

 

VEÍCULO PESADO MAQUINA 

Troca de Óleo de Cambio e 

Filtro Automático 

2 horas 2 horas 

Troca de Óleo de Motor 1 hora 1 hora 

Troca de Óleo do Diferencial 1 hora 1 hora 

Troca de Filtro Lubrificante 

de Motor 

2 horas 2 horas 

Troca de Filtro de Ar do 

Motor 

30 minutos 30 minutos 

Troca de Filtro do Ar 

Condicionado 

30 minutos 30 minutos 

Troca de Filtro de 

Combustível 

30 minutos 30 minutos 

Troca de Filtro de Micro-

Partículas se for Euro 

1 hora 1 hora 

Troca de Fluído de Freio 2 horas 2 horas 

Troca de Fluído de 

Embreagem Hidráulica 

3 horas 3 horas 
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SISTEMA 

ARREFECIMENTO 

 

VEÍCULO LEVE VEÍCULO PESADO MAQUINA 

Troca de Bomba de 

Água 

2 horas 2 horas 2 horas 

Troca de Mangueiras 2 horas 2 horas 2 horas 

Troca de Reservatório 2 horas 2 horas 2 horas 

Tubos de Água 3horas 5 horas 5 horas 

Troca de Canos de 

Água 

3 horas 3 horas 3 horas 

Troca de Selos 10 horas 10 horas 10 horas 

Troca de Radiador 3 horas 3 horas 3 horas 

Troca de 

Eletroventilador 

3 horas 3 horas 3 horas 

Troca de Válvula 

Termostática 

2 horas 2 horas 2 horas 

Troca de Sensor de 

Temperatura 

1 hora 1 hora 1 hora 

Troca de 

Arrefecimento da 

Transmissão 

automática (etc) 

3 horas 3 horas 3 horas 

Troca de Aditivos 3 horas 3 horas 3 horas 

 

 

SISTEMA 

ELÉTRICO 

 

VEÍCULO LEVE VEÍCULO PESADO MAQUINA 

Troca de Chicote 32 horas 16 horas 16 horas 

Troca de Faróis  

(baixo/alto) 

1 hora 1 hora 1 hora 

Troca de Lanternas 30 minutos 30 minutos 30 minutos 

Troca de Motor de 

Partida (arranque) 

2 horas 5 horas 5 horas 

Troca de Luzes em 

Geral 

1 hora 1 hora 1 hora 

Troca de Alternador e 

Gerador 

2 horas 4 horas 4 horas 

Troca de Limpador 

(motor do parabrisa) 

3 horas 4 horas 4 horas 

Troca de Velocímetro 

(painel) 

2 horas 2 horas 2 horas 

Troca de Vidros 3 horas 3 horas 3 horas 
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Troca de Ar 

Condicionado 

4 horas 5 horas 5 horas 

Troca de Bateria 30 minutos 30 minutos 30 minutos 

Troca de Ventilador 1 hora Não se aplica Não se aplica 

Troca de Sinalização 1 hora 1 hora 1 hora 

Troca de Aterramento 

do Veículo 

2 horas 2 horas 2 horas 

Troca de Fusíveis 1 hora 1 hora 1 hora 

Troca de Relés 2 horas 2 horas 2 horas 

 

 

 

SISTEMA INJEÇÃO 

ELETRÔNICA 

 

VEÍCULO LEVE VEÍCULO PESADO MAQUINA 

Troca de Bicos 

injetores 

3 horas 4 horas 4 horas 

Troca de Bomba de 

Combustíveis 

5 horas 5 horas 5 horas 

Troca de Sensores 2 horas 2 horas 2 horas 

Troca de Atuadores    

Troca de Corpo de 

Borboleta (TBI) 

3 horas Não se aplica Não se aplica 

Troca de Pressão 

Bomba 

2 horas Não se aplica Não se aplica 

Ajuste de AF 2 horas Não se aplica Não se aplica 

Reiniciar Parâmetros e 

Ajustar Combustível 

3 horas Não se aplica Não se aplica 

Configurar Corpo 

Borboleta (Via Scanner)  

3 horas Não se aplica Não se aplica 

Troca de Mangueiras 2 horas 2 horas 2 horas 

Troca de Abraçadeiras 1 hora 1 hora 1 hora 

 

OBS: O Gestor do Contrato fiscalizará a execução dos serviços, atestando as horas gastas. Em 

caso de necessidade de maior tempo na execução do serviço por motivos ainda desconhecido, 

somente ele poderá autorizar alteração do tempo do serviço devidamente justificado.  

OBS: Pode ocorrer a necessidade de serviço não mencionado acima, cujo valor da hora ficará 

sendo a estabelecida para o vencedor de cada lote. 
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ANEXO II A – MODELO DE PROPOSTA 

PROPOSTA COMERCIAL - PLANILHA DE PREÇOS E DADOS DO PROPONENTE 

 
PREGÃO Nº  16/2.018 

PROCESSO Nº 29/2.018 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
ENDEREÇO 

Cep: 
TEL.:  

        

Objeto: Sistema de Registro de Preços para futuras contratações de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva de veículos oficiais da Prefeitura e Secretaria 

Municipal de Saúde, com a aplicação de peças e acessórios de reposição originais. 

LOTE: 01 VEÍCULOS PESADOS 

 

 

 

 

QUANTIDADE 

VEÍCULOS 

 

CÁLCULO DO VALOR DE SERVIÇOS 

 

CÁLCULO DO VALOR DAS PEÇAS 

 

(A) VALOR 

ESTIMADO 

HORA DE 

SERVIÇO 

(Vmo) (R$) 

(B) 

HORAS 

DE 

SERVIÇO 

P/ ANO 

(Qh) 

(horas) 

(C)= (AxB) 

VALOR 

TOTAL DE 

HORAS 

(R$) 

(D) VALOR 

ESTIMADO 

DE PEÇAS 

(Vp) (R$) 

(E) 

DESCONTO 

ESTIMADO 

DE PEÇAS 

(Dp) (%) 

(F) 

CUSTO 

TOTAL 

ESTIMADO 

DE PEÇAS C/ 

DESCONTO 

(R$) 

 

TOTAL 

ANUAL 

(R$) 

 

26 

  

2.000 

  

200.000,00 

   

 

TOTAL ESTIMADO ANUAL (R$): 

 
I = Vmo x Qh +Vp x (1 – Dp), onde: 
 
 I = Indice Consolidado de preço para o Lote; 
 
Vmo= Valor de mão-de-obra por hora; 
 
Qh= Quantidade de horas anuais estimadas pela Administração para o  Lote; 
 
Vp= Valor anual estimado pela Administração  para gasto com peças para o Lote (Sem 
desconto); 
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 Dp= Percentual de desconto concedido pelo licitante sobre a Tabela de PreçosOriginais 
fornecida pelo fabricante do veículo. 
 

Valor da Hora de Serviço por extenso: 

Valor Total das Horas de Serviço por extenso:   
 
Percentual de Desconto (%) por extenso: 
 
Valor das Peças com o Desconto por extenso: 

 

 
Se vencedora, na qualidade de representante legal assinará o Contrato o 
Sr....................................... portador(a) da carteira de identidade RG nº.............................. 
e CPF/MF sob o nº ...................................................; e-mail institucional …....................... e-
mail pessoal............... 

      Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias contados da emissão de cada Nota Fiscal 
Eletrônica. 
Prazo de validade da ATA de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da 
publicação. 
Prazo de validade da proposta: 60 DIAS 

 
Obs.: Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos sociais, taxas e 
seguros, quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou 
indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas no 
Edital e seus Anexos. 
 
 

Declaramos que os produtos atendem rigorosamente as características arroladas no objeto 
da licitação – Anexo I  do Edital.  
 
 
 

______, ____de ________de 2.018. 
 
 
 
 

____________ 
 

Licitante 
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ANEXO II B – MODELO DE PROPOSTA 

PROPOSTA COMERCIAL - PLANILHA DE PREÇOS E DADOS DO PROPONENTE 

 
PREGÃO Nº  16/2.018 

PROCESSO Nº 29/2.018 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
ENDEREÇO 

Cep: 
TEL.:  

        

Objeto: Sistema de Registro de Preços para futuras contratações de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva de veículos oficiais da Prefeitura e Secretaria 

Municipal de Saúde, com a aplicação de peças e acessórios de reposição originais. 

LOTE: 02 MÁQUINAS 

 

 

 

 

QUANTIDADE 

VEÍCULOS 

 

CÁLCULO DO VALOR DE SERVIÇOS 

 

CÁLCULO DO VALOR DAS PEÇAS 

 

(A) VALOR 

ESTIMADO 

HORA DE 

SERVIÇO 

(Vmo) (R$) 

(B) 

HORAS 

DE 

SERVIÇO 

P/ ANO 

(Qh) 

(horas) 

(C)= (AxB) 

VALOR 

TOTAL DE 

HORAS 

(R$) 

(D) VALOR 

ESTIMADO 

DE PEÇAS 

(Vp) (R$) 

(E) 

DESCONTO 

ESTIMADO 

DE PEÇAS 

(Dp) (%) 

(F) 

CUSTO 

TOTAL 

ESTIMADO 

DE PEÇAS C/ 

DESCONTO 

(R$) 

 

TOTAL 

ANUAL 

(R$) 

 

09 

  

2.000 

  

200.000,00 

   

 

TOTAL ESTIMADO ANUAL (R$): 

 
I = Vmo x Qh +Vp x (1 – Dp), onde: 
 
 I = Indice Consolidado de preço para o Lote; 
 
Vmo= Valor de mão-de-obra por hora; 
 
Qh= Quantidade de horas anuais estimadas pela Administração para o  Lote; 
 
Vp= Valor anual estimado pela Administração  para gasto com peças para o Lote (Sem 
desconto); 
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 Dp= Percentual de desconto concedido pelo licitante sobre a Tabela de PreçosOriginais 
fornecida pelo fabricante do veículo. 
 

Valor da Hora de Serviço por extenso: 

Valor Total das Horas de Serviço por extenso:   
 
Percentual de Desconto (%) por extenso: 
 
Valor das Peças com o Desconto por extenso: 

 

 
Se vencedora, na qualidade de representante legal assinará o Contrato o 
Sr....................................... portador(a) da carteira de identidade RG nº.............................. 
e CPF/MF sob o nº ...................................................; e-mail institucional …....................... e-
mail pessoal............... 

      Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias contados da emissão de cada Nota Fiscal 
Eletrônica. 
Prazo de validade da ATA de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da 
publicação. 
Prazo de validade da proposta: 60 DIAS 

 
Obs.: Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos sociais, taxas e 
seguros, quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou 
indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas no 
Edital e seus Anexos. 
 
 

Declaramos que os produtos atendem rigorosamente as características arroladas no objeto 
da licitação – Anexo I  do Edital.  
 
 
 

______, ____de ________de 2.018. 
 
 
 
 

____________ 
 

Licitante 
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ANEXO IIII 
 
 (MODELO de declaração nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
de 1.988) 
 
 
PREGÃO Nº  XX/2.018 

PROCESSO Nº XXX/2.018 

 
 
 
 
 
................................., inscrito no CNPJ nº ................................ por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr(a).........................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº............................. e do CPF nº ................................, DECLARA, para fins do 
dispositivo no inc. V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (___). 
 
 
 
    ____________________________________________ 

    Data e assinatura do representante legal da empresa            
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 
 
Assinatura do representante  
Nome do representante:.........................................  
RG nº...........................  
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ANEXO IV –  DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA 
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 
 
PREGÃO Nº  XX/2.018 

PROCESSO Nº XXX/2.018 

 
 
 
 
 
 
(Nome da empresa) .................................., CNPJ nº ................... 
sediada..............(endereço completo), DECLARA que inexiste impedimento legal para 
licitar ou contratar com a Administração. 
 
 
 
............................................. 
LOCAL E DATA 

 
 
 
Assinatura do representante ................................. 
Nome do representante:.........................................  
RG nº...........................  
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ANEXO V  – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVINIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO – Pleno atendimento dos Requisitos 

 
 
PREGÃO Nº  XX/2.018  
PROCESSO Nº XXX/2.018 

 
 
 
(Nome da empresa) .................................., CNPJ nº ................... 
sediada..............(endereço completo), em conformidade com o disposto no art. 4º, inc. VII, 
da Lei nº 10.520/02, DECLARA que está apta a cumprir plenamente todos os requisitos 
habilitatórios exigidos no edital que rege o certame acima indicado. 
 
 
 
............................................. 
LOCAL E DATA 

 
 
 
Assinatura do representante ................................. 
Nome do representante:.........................................  
RG nº...........................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(OBS : Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.) 
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ANEXO VII – MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE  
 

 

 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa __________________________(denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, alterada pela Lei cujos termos declaro conhecer na íntegra,  no 
procedimento licitatório do Pregão nº xx/2.018, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 
7 de agosto de 2014 . 
 
 
............................................. 
LOCAL E DATA 

 
 
 
 
 
 
 
(OBS : Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.) 
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ANEXO VII   
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _______ 

 
PROCESSO Nº ____/2.018. 
 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº ________ 

 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REGISTRO: Departamento de Administração. 
 
FORNECEDOR: ... 
 
I – PREÂMBULO: 
 
Pelo presente instrumento de Registro de Preços, de um lado, o MUNICÍPIO DE ÁGUAS 
DA PRATA- SP, com sede nesta cidade à Av. Washington Luiz nº 485 , inscrita no CNPJ 
nº. 44.831.733-43, neste ato representado pelo sr. Prefeito Municipal CARLOS HENRIQUE 
FORTES DEZENA, portador do CPF nº_____________ e  RG nº _________,  em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/2.018, 
para Registro de Preços, por deliberação do PREGOEIRO datada de .../.../..., homologada 
por ato da autoridade competente conforme consta do Processo nº ____/_____/2.018, 
devidamente publicado no Diário Oficial, o _________________, RESOLVE registrar os 
preços para _________________________________________ oferecido(s) pela(s) 
empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s), consoante discriminação 
apresentada no ANEXO I desta ATA, a seguir reproduzido: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 
1.1 - O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,  para futuras contratações 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos oficiais do município de 
Aguas da Prata, com a aplicação de peças e acessórios de reposição originais. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES 

 

2.1 -  Conforme proposta contida no Anexo II do instrumento convocatório, para o valor da 
mão-de-obra (hora/homem) e percentual de desconto sobre os itens da tabela de preços 
das peças e acessórios adquirida junto à concessionária oficial do fabricante de cada 
veículo (Dp), convertida em preços unitários no anexo desta Ata, conforme a seguir: 
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QUANTIDADE 

VEÍCULOS 

 

CÁLCULO DO VALOR DE SERVIÇOS 

 

CÁLCULO DO VALOR DAS PEÇAS 

 

(A) VALOR 

ESTIMADO 

HORA DE 

SERVIÇO 

(Vmo) (R$) 

(B) 

HORAS 

DE 

SERVIÇO 

P/ ANO 

(Qh) 

(horas) 

(C)= (AxB) 

VALOR 

TOTAL DE 

HORAS 

(R$) 

(D) VALOR 

ESTIMADO 

DE PEÇAS 

(Vp) (R$) 

(E) 

DESCONTO 

ESTIMADO 

DE PEÇAS 

(Dp) (%) 

(F) 

CUSTO 

TOTAL 

ESTIMADO 

DE PEÇAS C/ 

DESCONTO 

(R$) 

 

TOTAL 

ANUAL 

(R$) 

 

 

  

2.000 

  

200.000,00 

   

 

TOTAL ESTIMADO ANUAL (R$): 

 

 

 

3. ÓRGÃO PARTICIPANTE QUE INTEGRA A ATA 

 
3.1 – Todos os Departamentos possuem veículos, incluindo a Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
4. DOS PREÇOS 

 
4.1. Nos preços registrados estão incluídas, além do lucro, todos os custos, como por 
exemplo, tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, e demais 
despesas diretas e indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, observadas 
as seguintes peculiaridades: 
 
4.1.1. Valor de mão-de-obra: corresponderá às despesas com os serviços de manutenção 
veicular, executados sem a aplicação de custos com o transporte de veículos. Neste caso 
deverão estar contidos todas as despesas diretas e indiretas previstas no subitem 4.1, 
acrescidos de: deslocamentos de equipe técnica ou profissional habilitado para execução 
dos serviços; avaliação e vistoria dos veículos; seguros; transporte de equipamentos 
essenciais; aplicação de insumos e materiais necessários para a concretização das tarefas, 
como por exemplo, grafismo, adesivos, lubrificante (exceto óleo de motor, aditivos, óleo de 
câmbio, fluido de freio), combustíveis p/ limpeza, solventes, polidores, soldas, massas, fitas 
isolantes, materiais de limpeza e de consumo em geral, que deverão ter qualidade 
comprovada e atender as especificações técnicas do fabricante dos veículos sob 
manutenção. 
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4.1.2 Quando houver a necessidade do deslocamento do prestador de serviço para 
realização de manutenção nas dependências da Prefeitura e suas Secretarias, o custo pelo 
transporte, ida e volta, será obtido pela multiplicação de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta) 
por quilômetro rodado e o deslocamento deverá ser autorizado pelo Gestor do Contrato. 
 
4.1.3 Quando da retirada do veículo das dependências das Secretarias da Prefeitura, a 
empresa deverá elaborar check-list acerca das condições do veículo e dos equipamentos 
que estão em seu interior. 
 
4.1.4 O Gestor de Contrato  nomeado poderá acompanhar durante o horário comercial de 
funcionamento da contratada, a qualquer momento e sem prévio aviso, o andamento dos 
serviços contratados, para fins de aferição da qualidade e cumprimento das condições 
previstas neste Edital, Anexos, na Ata de Registro de Preços e Planilha de Composição de 
Custos. 
 
4.1.5 Todos os fatos decorrentes dos serviços deverão ser comunicados ao Gestor de 
Contrato. 
 
4.2. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo se mostrarem-se 
incompatíveis com os apurados no mercado, conforme levantamento a ser realizado 
trimestralmente pela Divisão de Suprimentos, pelo que deverá ser procedido visando a 
redução dos preços.  
 
5. DO PRAZO DE VALIDADE, DO USO DA ATA E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
DE PREÇOS 

 
5.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir 
da data da publicação da Ata. 
 
 
6. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA 
 
6.1. A administração da Ata de Registro de Preços caberá ao Departamento de 
Administração. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS DETENTORAS DOS PREÇOS REGISTRADOS  
 
7.1. Cumprir as regras previstas no Edital e Anexos deste processo licitatório, durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços; 
 
7.2. Cumprir as regras desta Ata de Registro de Preços; 
 
7.3. Zelar pelo fiel cumprimento das condições estabelecidas para os serviços contratados; 
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7.4. Dar total garantia quanto à qualidade dos serviços e insumos aplicados, de acordo com 
o constante na Ordem de Execução de Serviço, inclusive quanto à observância dos prazos 
de validade, efetuando, no prazo estabelecido e às suas expensas, a substituição do que 
tiver sido rejeitado pela CONTRATANTE por estar em desacordo com a Ordem de 
Execução de Serviço, adulterado, ou com prazo de validade expirado; 
 
7.5. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, durante execução do 
contrato, bem como por aqueles que venham a ser causados por seus prepostos, em 
idênticas hipóteses, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do 
CONTRATANTE em seu acompanhamento; 
 
7.6. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal 
nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94 e Lei Federal nº 
9.032/95, assegurando ainda o pleno atendimento as normas relativas a saúde e segurança 
do trabalho; 
 
7.7. Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas para a execução do objeto deste 
certame, conforme regras previstas no Edital; 
 
7.8. Manter durante toda a vigência desta Ata de Registro de Preços, compatibilidade com 
as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
 
7.9. Manter sem pendências as certidões de regularidade de débito do fornecedor perante 
o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou Positiva com 
efeitos de Negativa, relativa a tributos federais e a dívida ativa da União) e a Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
7.10. Franquear, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato, a entrada nas 
instalações do estabelecimento prestador dos serviços, de representante da Administração 
(Gestor do Contrato ou Chefe do Setor Geral da Frota), no intuito de vistoriar equipamentos, 
máquinas e ferramental automotivo, de tal forma a confirmar o declarado pelo licitante, bem 
como exercer a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços contratados; 
 
7.11. Não permitir ou contribuir para que qualquer veículo fique estacionado, ou seja, 
manutenida em vias ou logradouros públicos; 
 

7.12. Utilizar somente peças de reposição originais nos termos da norma ABNT NBR 
15296:2005, a qual define que peça de reposição original é também denominada peça 
genuína ou peça legítima, destinada a substituir peça de produção original para efeitos de 
manutenção ou reparação, caracterizada por ter sido concebida pelo mesmo processo de 
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fabricação (tecnologia), apresentando as mesmas especificações técnicas e a mesma 
qualidade da peça que substitui; 
 
7.13. Não realizar testes, provas ou ensaios com o veículo oficial sob sua guarda, 
pertencentes à frota, em logradouros públicos, sem o obrigatório acompanhamento do 
Gestor do Contrato ou Chefe do Setor Geral da Frota  designado pela Administração; 
 
7.14. Indicação de encarregado de representá-lo com exclusividade perante o contratante. 
 
 
8. DA OBRIGAÇÃO DA PREFEITURA 

 
8.1. Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar 
os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata. 
 
8.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência 
de contratação em igualdade de condições. 
 
8.3. Quando da necessidade de terceirização de serviços de manutenção de determinado 
veículo oficial, previsto neste certame, gerando a necessidade de contratação, o Gestor do 
Contrato ou o Chefe do Setor Geral da Frota elaborará(ão) a Ordem(ns) de Execução de 
Serviços, na qual conterá o escopo dos serviços a serem executados, quando se tratar de 
manutenção preventiva, assim como, relatar previamente os problemas apresentados no 
veículo, nos casos de manutenção corretiva. 
 
8.3.1. O(s) o Gestor do Contrato ou o  Chefe do Setor Geral da Frota somente adotarão o 
procedimento descrito acima, após consulta dos quantitativos a que a empresa detentora 
dos preços registrados ainda se encontra obrigada a contratar. 
 

8.4. Por conseguinte, por e-mail, fac-símile ou outro sistema eletrônico eficaz, a ordem de 
execução de serviços será enviada à empresa detentora dos preços registrados para o 
respectivo veículo oficial,  gerando assim seu acionamento para que, no endereço previsto 
no Anexo I do Edital, realize vistoria complementar à ordem de execução de serviços, na 
qual será realizada a análise técnica e definição exata dos problemas mecânicos, 
precisando quais peças serão substituídas, quando houver necessidade, e seus 
respectivos custos. 
 
8.4.1. O período entre o acionamento previsto no subitem 8.4. e a remessa da planilha 
de composição de custos, conforme subitem 8.5, não poderá ser superior à 1 (um) dia útil, 
salvo nos casos em que houver a necessidade de desmontagem de motor, câmbio ou 
diferencial, nos quais o prazo passa a ser de 02 (dois) dias úteis. 
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8.4.2. Quando requisitada formalmente pelo Gestor do Contrato ou pelo Chefe do Setor 
Geral da Frota, a empresa detentora dos preços registrados deverá providenciar em até 1 
(um) dia útil, a retirada da Ordem de Execução de Serviços, mediante recibo. 
 
8.5. Desta forma, após a vistoria, a empresa detentora dos preços registrados emitirá e 
encaminhará ao o Gestor do Contrato ou ao Chefe do Setor Geral da Frota, fac-símile ou 
outro sistema eletrônico eficaz, a planilha de composição de custos, elaborada com base 
na Tabela de Serviços e Tempo Padrão do respectivo veículo, Anexos IV do Edital, e preços 
registrados na Ata RP, na qual conterá o detalhamento dos serviços a serem realizados e, 
quando necessário, das peças que serão substituídas, observadas as condições 
estabelecidas no subitem 8.6. 
 
8.6. A planilha de composição de custos deverá seguir em papel com o timbre a empresa 
detentora dos preços registrados e assinatura de seu representante, sendo observadas as 
seguintes premissas em sua elaboração: 
 
8.6.1. o(s) valor(es) de mão-de-obra para cada serviço necessário deverá(ao) ser 
baseado(s) no exato serviço correspondente na Tabela de Serviços e Tempo Padrão do 
respectivo veículo, fornecida trimestralmente pelo detentor da ata registrada, cuja(s) hora(s) 
prevista(s) será(ão) multiplicada(s) ao valor unitário da hora-homem (Vmo), registrada na 
Ata RP; 
 
8.6.2. A(s) peça(s) e acessório(s) necessários ao(s) serviço(s) deverão estar previstos na 
lista de peças e acessórios adquirida junto à concessionária oficial do fabricante de cada 
veículo, fornecida trimestralmente pelo detentor da ata registrada, com códigos do 
fabricante, especificações número de ordem, e terão seus custos baseados por meio da 
aplicação do índice de desconto sobre o valor constante da peça na referida tabela de 
preços, os quais serão considerados insumos para a composição dos custos finais do(s) 
respectivo(s) serviço(s); 
 
8.6.3. O valor com o transporte do veículo, quando necessário, será aplicado somente 
quando este serviço for executado pela empresa contratada por requisição da 
Administração, sendo a composição de custos baseada na multiplicação de 04 (quatro) 
vezes valor unitário da hora de serviço (Vmo), registrada nesta ata, já considerado neste 
valor os traslados de ida e volta. 
 
8.6.3.1. Não será computado e pago qualquer traslado decorrente de reprovação dos 
serviços, devendo a contratada realizar o transporte do(s) respectivo(s) veículo(s) e 
suportar os custos decorrentes deste. 
 
8.6.4. O(s) serviço(s) contido(s) na planilha de composição de custos deverá(ão) possuir 
estrita correlação com o previsto na planilha de composição de custos. 
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8.6.5. Na ausência de previsão de serviço(s) na Tabela de Serviços e Tempo Padrão, 
poderão ser utilizados sistemas auxiliares oficiais, que forneçam tempo padrão de serviços 
dos serviços necessários, a fim de confeccionar a Planilha de Composição de Custos, 
desde que no corpo deste seja indicada a fonte de pesquisa e comprovada mediante anexo; 
 
8.6.6. Para definição do prazo necessário para a execução do(s) serviço(s) será realizado 
o somatório dos tempos previstos para cada serviços na Tabela de Serviços e Tempo 
Padrão e os intervalos necessários entre cada um, estes últimos a serão definidos pelo 
Responsável  de Manutenção de Veículos . 
 
8.7. A planilha de composição de custos elaborado pelo Gestor do Contrato ou Chefe do 
Setor Geral da Frota e planilha de composição de custos elaborada pela empresa 
detentora da Ata RP deverão conter as informações detalhadas do veículo oficial, como 
marca, modelo, placa, prefixo, patrimônio e quilometragem. 
 
8.8. Após receber a planilha de composição de custos o Responsável de manutenção 
deverá analisar sua adequação de cada item de serviço previsto com a necessidade 
apresentada, devendo observar o contido neste Edital, bem como, condições e preços 
registrados na Ata RP, para somente assim aprovar seu conteúdo. 
 
8.9. A aprovação da planilha de composição de custos pelo Responsável  de manutenção 
deverá ser realizada em até 1(um) dia útil, após seu recebimento. 
 
8.10. Em sendo reprovada, a planilha de composição de custos será restituída à empresa 
detentora dos preços registrado para que proceda as devidas correções apontadas pelo 
Responsável de manutenção de veículos, dentro de um prazo de 2 (duas) horas, remetendo 
por e-mail ou fac-símile, sem prejuízo a perda do registro e aplicação de sanções nos casos 
de persistência dos erros. 
 
8.11. Com a adoção da medida prevista no subitem 8.9, a planilha de composição de custos 
estará completa e, com isso, será remetido à Autoridade, para aprovação, nos termos do 
art. 7º, da Lei nº 8.666/93.44. 
 
8.12. Após a aprovação da planilha de composição de custos, serão adotadas as 
providências para a formalização do contrato, sempre mediante consulta dos quantitativos 
a que a empresa detentora dos preços registrados ainda se encontra obrigada e dos preços 
registrados. 
 
8.13. As contratações decorrentes desta licitação ocorrerão mediante a assinatura do 
TERMO DE CONTRATO, nos limites estabelecidos pelo artigo 62, caput, da Lei Federal nº 
8.666/93, e, demais, pela retirada da Nota de Empenho, para cada Planilha de Composição 
de Custos aprovada nos termos desta Ata, cuja natureza será o serviço de manutenção de 
viaturas. 
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8.14. Para instruir a formalização da contratação a Prefeitura verificará, por meio eletrônico 
hábil de informações, as certidões de regularidade de débito do fornecedor perante o 
Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou Positiva com efeitos de 
Negativa, relativa a tributos federais e a dívida ativa da União) e a Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT), certificando nos autos da contratação a regularidade e 
anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
8.15. Se não for possível obter as certidões na forma estabelecida no subitem 8.14, o 
fornecedor será notificado para no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da 
notificação, apresentar as mesmas certidões sob pena de a contratação não se concretizar. 
 
8.16. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do 
cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da 
apresentação das mesmas. 
 
8.17. A empresa detentora do preço registrado deverá comparecer, no prazo de até 1 (um) 
dia útil, contado da data da convocação, no endereço da Prefeitura relacionado no Anexo I 
deste Edital, para assinatura do TERMO DE CONTRATO ou retirar a(s) Nota (s) de 
Empenho, Projeto(s) básico(s) e orçamento(s), junto ao(s) gestor(es) de contrato.  
 
8.18. Nos casos em que houver prévio acordo com o(s) gestor(es) de contrato, a 
empresa contratada poderá receber os documentos elencados no subitem 8.17, por meio 
eletrônico de comunicação, tais como fac-símile ou e-mail, mediante aviso formal e 
imediato de recebimento, ficando dispensado de comparecer no endereço da Prefeitura, 
para retirá-los, sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes. 
 
8.19. O(s) gestor(es) de contrato serão necessariamente o Oficial regimental ou Auxiliar de 
Manutenção de Veículos, responsáveis pela elaboração da planilha de composição de 
custos. 
 
8.20. A contagem do prazo para conclusão dos serviços, definida nos termos do subitem 
8.6.6, iniciará a partir do recebimento da Ordem de Execução de Serviço, a qual será 
lavrada pelo gestor do contrato  ou Chefe do Setor Geral da Frota encaminhada à 
Contratada por correio eletrônico ou fac-símile, salvo nos casos em que houver o transporte 
do veículo sob responsabilidade da contratada, iniciando a contagem a partir da retirada do 
veículo. 
 
9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
9.1. As despesas decorrentes das contratações correrão por conta das dotações 
orçamentárias e financeiras, expressamente consignadas no orçamento vigente à época 
da emissão da nota de empenho de despesa.  
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10. DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DOS PRAZOS E DO LOCAL 
DE ENTREGA 

 
10.1.  A execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva no(s) veículo(s) 
oficial(is) somente poderá ser iniciada após formalizada a devida contração e recebida 
da ordem de execução dos serviços, nos termos do subitem 8.13, sob pena da empresa 
detentora dos preços registrados não receber o pagamento pelos serviços, em tese, 
executados. 
 
10.2. O período entre o acionamento previsto no subitem 8.4. e a remessa da planilha de 
composição de custos, conforme subitem 8.5, não poderá ser superior à 1 (um) dia útil, 
salvo nos casos em que houver a necessidade de desmontagem de motor, câmbio ou 
diferencial, nos quais o prazo passa a ser de 2 (dois) dias úteis. 
 
10.3. O prazo total para a execução do serviço será definido na planilha de composição de 
custos, nos termos do subitem 8.6.6, com base no cálculo dos tempos padrões de cada 
serviço previsto na tabela de serviços e tempo padrão, podendo ser inserido período de 
intervalo necessário para determinados serviços, mediante aprovação do Gestor do 
Contrato ou Chefe do Setor Geral da Frota. 
 
10.4. Os períodos de intervalos entre serviços somente serão computados para a definição 
do prazo total da execução do contrato, não sendo admitido o computo para o somatório 
do valor da mão-de-obra (hora-homem).  
 
10.5. As peças e acessórios a serem aplicados nos serviços deverão ser de reposição 
original, nos termos da norma ABNT NBR 15296:2005, devendo a empresa detentora da 
Ata de Registro de Preços (contratada) ter condições de pronto atendimento dos serviços 
contratados. 
 

10.5.1. Peça de reposição original é também denominada peça genuína ou peça legítima, 
destinada a substituir peça de produção original para efeitos de manutenção ou reparação, 
caracterizada por ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia), 
apresentando as mesmas especificações técnicas da peça que substitui. 
 
10.6. Quando houver a necessidade de transporte do veículo que será submetido à 
manutenção, a retirada deverá ocorrer no prazo de até 1 (um) dia útil, após o recebimento 
da ordem de execução dos serviços. 
 
10.7. Quando da retirada do veículo das dependências da oficina mecânica da Prefeitura, 
a empresa deverá elaborar check-list acerca das condições do veículo e dos equipamentos 
que estão em seu interior. 
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10.8. O Gestor de Contrato e o Responsável pela Manutenção dos Veículos poderão 
acompanhar durante o horário comercial de funcionamento da contratada, a qualquer 
momento e sem prévio aviso, o andamento dos serviços contratados, para fins de aferição 
da qualidade e cumprimento das condições previstas neste Edital, Anexos, na Ata de 
Registro de Preços e Planilha de Composição de Custos. 
 
10.9. Todos os fatos decorrentes dos serviços deverão ser comunicados ao Gestor de 
Contrato.  
 
10.10. A fiscalização por parte do Gestor ou Responsável pela Manutenção dos Veículos 
não excluem e nem reduzem a responsabilidade da contratada, no tocante à qualidade dos 
serviços prestados e por danos causados à Administração. 
 
10.11. O prazo de garantia da mão-de-obra e das peças e acessórios fornecidos e 
decorrência do contrato será de no mínimo 06 (seis) meses, mediante termo de garantia a 
ser entregue na conclusão dos serviços. 
 
10.12. A qualquer tempo a contratada será responsável por vícios constatados pela 
Administração na execução dos contratos, devendo para tanto repará-los, sem prejuízo à 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
10.13. Concluídos os serviços contratados, deverá a contratada entregar todas as peças e 
acessórios substituídos, mesmo que inaproveitáveis, com indicação clara e segura, por 
meio de acondicionamento resistente, com etiqueta, constando a identificação do veículo, 
o número da Nota de Empenho e da Nota Fiscal. 
 
10.14. Deverá também entregar as embalagens das peças e acessórios de reposição 
originais aplicados nos veículos e nota fiscal de origem (original e cópia) das peças 
aplicadas. 
 
10.15. É terminantemente proibida a terceirização dos serviços objeto da contratação no 
todo ou em parte, exceto quanto aos seguintes itens: 
 
10.15.1. Usinagem de bloco do motor; 
 
10.15.2. Usinagem do cabeçote do motor; 
 
10.15.3. Usinagem em geral de peças e componentes de motor e interno de câmbio; 
 
10.15.4. Tapeçaria dos bancos; 
 
10.15.5. Alinhamento técnico de monobloco e chassi de automóvel; 
 
10.15.6. Lavagem e higienização veicular; 
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10.15.7. Borracharia; 
 
10.15.8. Ar-condicionado; 
 
10.15.9. Codificação de chaves; 
 
10.15.10. Películas protetoras dos vidros; 
 
10.15.11. Guincho dos tipos plataforma e lança para transporte dos veículos leves e 
pesados, respectivamente, quando previsto o transporte dos veículos sob a 
responsabilidade da Contratada. Portanto, quando solicitado o transporte dos veículos para 
a execução dos serviços de manutenção, objeto deste certame, pela Administração, a 
empresa poderá terceirizar os serviços de guincho, todavia, a responsabilidade por 
eventuais danos ocasionados ao patrimônio público é da empresa contratada no certame.  
 
10.16. Também é proibido à contratada, sob qualquer pretexto, realizar o teste dos veículos 
em logradouros públicos por pessoas civis desacompanhadas de um policial militar 
responsável. 
 
11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
O objeto da presente licitação será recebido nos termos do artigo 73, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93, com a redação vigente, observando-se o seguinte: 
 
11.1. Será recebido provisoriamente na sede do Município, pelo gestor do contrato ou 
Chefe do Setor Geral da Frota que fará a vistoria em até 05 (cinco) dias úteis, contados 
da data da entrega do veículo pela empresa vencedora, devendo também entregar no ato 
da vistoria a nota fiscal referente aos serviços realizados, conforme Nota de Empenho. 
 
11.2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a 
data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela 
Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo 
recebimento. 
 
11.3. Constatadas irregularidades na execução dos serviços contratados, o Contratante 
poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua adequação no prazo máximo de 2 
(dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
11.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da execução dos 
serviços contratados para o veículo, mediante Termo de Recebimento Definitivo. 
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11.5. A contratada deverá especificar no campo “observações” da Nota Fiscal, que 
acompanhará o veículo na entrega do objeto contratado: 
 
11.5.1. A garantia dos serviços realizados com validade mínima de 06 (seis) meses, 
contados a partir do recebimento definitivo do objeto pela Administração; 
 
11.5.2. O número da Nota de Empenho; 
 
11.5.3. Marca, modelo, placas, patrimônio, prefixo e quilometragem do veiculo que foi 
submetido aos serviços contratados. 
 
12. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
12.1. O pagamento será efetuado em parcela única no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto, na forma prevista no 
subitem 12.4, sendo que a(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser protocolada(s) e 
apresentada(s) no endereço da Prefeitura (Contratante), no endereço de retirada da(s) 
viatura(s) previsto no Anexo I deste Edital, ao Gestor do Contrato ou Chefe do Setor Geral 
da Frota. 
 
12.2. A discriminação dos valores dos insumos, especialmente os dos serviços, deverá ser 
reproduzida pelas cooperativas na nota fiscal apresentada para efeito de pagamento. 
 
12.3. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada para 
as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 12.1. acima começará 
a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura sem incorreções. 
 
12.4.  Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária 
pelo IPCA (IBGE), bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, 
calculados "pro rata temporis"  em relação ao atraso verificado. 
 
13. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 
13.1 –  A contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições  do presente 
edital, ficará sujeita às penalidades previstas  no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como aos 
arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
13.2 - De conformidade com o art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93, a contratada, garantida a 
prévia defesa, ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia  
de atraso em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo 
de 20 (vinte) dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.  
 
13.3 - Nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 
contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
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13.3.1 -  advertência; 
 
13.3.2 -  multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato; 
 
13.3.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal, por prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
13.3.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
13.4 - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhida, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 
judicialmente. 
 
13.5 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão da Imprensa Oficial. 
 
14. DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO 

 
14.1. O fornecedor do bem terá seu registro cancelado quando: 
 
14.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
14.1.2. Recusar-se a celebrar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
 
14.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticado no mercado; 
 
14.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do 
art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
14.1.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
14.2. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa será 
formalizado por despacho da autoridade competente do Departamento de Administração. 
 



 Município de Águas da Prata 
         

 

Av. Washington Luiz, n° 485  – Fone (19) 3642-1021 – Fax (19) 3642-1200 – CEP 13890-000 - 

Águas da Prata – SP - CNPJ 44.831.733-43 

14.3. O fornecedor do bem poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrente de casos fortuitos ou de força-maior devidamente comprovados. 
 
14.4. Nas hipóteses previstas no subitem 14.1, a comunicação do cancelamento de preço 
registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que 
deu origem ao registro. 
 
14.5. A solicitação do fornecedor do bem para cancelamento do registro de preços deverá 
ser protocolada no Departamento de Administração, facultada a este a aplicação das 
sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo 
assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.6. Cancelada a Ata em relação a um fornecedor, o Departamento de Administração 
poderá contratar com aquela que aceitou em executar o objeto da licitação pelo preço do 
primeiro colocado. 
 
14.7. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo contido no item 14.1, a 
comunicação será feita no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da publicação. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
15.1. Fica eleito o foro da cidade de Águas da Prata/SP, para dirimir eventuais dúvidas e/ou 
conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais 
privilegiados que possam ser. 
 
15.2. Os casos omissos serão solucionados pelo Órgão Gerenciador. 
 
 
 

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
........................................................................................................ 
EMPRESAS DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
ESTEMUNHAS: 
 

NOME:      NOME: 
RG.       RG. 
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ANEXO VIII 

 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: Município de Águas da Prata 

CONTRATADA: xxxxxxxxxxxx 

 

 

CONTRATO N°. xxx/2018 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO 

DE LEITE PASTEURIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA 

DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

 

ADVOGADO: Cássio Alexandre Dragão     OAB nº. 188.695 

 

 Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 

NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento 

final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas 

legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões 

que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, 

de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 

processuais. 

 

                                                                    

 

                Águas da Prata, __ de ________ de 2018. 

 
______________________ 

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

__________________________________ 
(Procurador / Representante Legal) 

                                            EMPRESA CONTRATADA 
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ANEXO IX 
 

TABELA DE VALORES 
 

1.1. Os descontos para outras peças, serão originários do desconto ofertado para peças 
genuínas/originarias, através da seguinte regra: 

 
 

Peças Genuínas/Originais DPGO DPGO % 

Outras Peças DOP %DPGO x 2,25 
 
1.2. Percentual mínimo inicial deverá ser de 20%(vinte por cento).  
 
1.3. Peças de produção original (mecânica, elétrica ou acessório): Considera-se: peça 
produção original – aquela peça que integra um produto original em sua linha de montagem.  
 
1.4. Peças de reposição original ou genuína  (mecânica, elétrica ou acessório):  também 
denominada genuína ou peça legítima é aquela peça nova e de primeiro uso, destinada a 
substituir peça de produção original para efeitos de manutenção ou reparação, caracterizada por 
ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia), apresentando as mesmas 
especificações técnicas da peça que substitui. 
 
1.5.  Outras peças (mecânica, elétrica ou acessório): aquelas que não se enquadrem como 
genuína ou original (subentendem-se as peças de reposição, paralelas, recondicionadas, 
remanufaturadas e recuperadas de 1ª linha) que apresentem garantia de 06(seis) meses; 
 

 Em situações especiais, levando em consideração que a frota do Município de 
Águas da Prata  também é composta de alguns veículos já fora de fabricação e 
com dificuldades de se encontrar peças novas, ou ainda, que o custo da peça 
nova inviabilize o reparo do mesmo, serão aceitos, outros tipos de peça 
(paralelas, recondicionadas, remanufaturadas), desde que não comprometa o uso 
e segurança do veículo, situação esta que deverá ser analisada individualmente 
pelo responsável pela frota do MUNICÍPIO. 
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ANEXO X 
 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 
 

A empresa _________________, com sede na ______________, CNPJ 

N.º __________________, representada pelo(a) Sr.(ª) ___________, CREDENCIA o(a) Sr.(ª) 

__________, portador do R.G. n.º _________ ____ e CPF n.º _____________, para representá-

la perante o Município de Águas da Prata em licitação na modalidade Pregão Presencial 

n.º _________ podendo formular lances, negociar e praticar todos os atos inerentes ao 
certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases da licitação. 

 

 

 

Local __________, __ de _______ de 2018. 
 

 

 

 

__________________ 

assinatura 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregar esta via fora do envelope Documentação 
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Anexo XI 

 
Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro 

comercial 
 

 

 (nome da empresa), devidamente inscrita ao CNPJ 
nº.(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), Inscrição estadual nº. (XXXXXXXXXXXXXXXXX), 
sediada na Rua/Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, cidade 

XXXXXXXXXXXX, Estado XX, neste ato representada por (XXXXXXXXXXXX), 
portador da cédula de identidade nº. XXXXXXXXXXX, inscrita ao CPF nº. 
XXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua/Av. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, cidade XXXXXXXXXXXX, 
Estado XX, para os fins de dar cumprimento às exigências do processo licitatório 
nº. ______, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados, 
tais como: estatuto social, contrato social e sua respectiva última alteração (se 
couber) ou outro instrumento de registro empresarial, registrado na Junta 
Comercial, ou, tratando-se de sociedade não empresária, ato constitutivo 
atualizado registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência dessa investidura, tratam-se de documentos em vigência e 
efetivamente válidos e verídicos na data da licitação. 
 
DATA: XX/XX/XXXX 

_________________________________________________________. 
(Representante da empresa) 

 
 
 

1. Observação: O presente anexo é meramente um modelo, o qual as licitantes 
deverão transcrevê-lo em impresso próprio, assinar e carimbar, para 
apresentação dentro do envelope – documentos de habilitação. 


