REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019 - SRP
DADOS DO EDITAL
I. PROCESSO ADMINISTRATIVO /DATA
Processo Administrativo nº 373/2019
II. MODALIDADE/NÚMERO DA LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº048/2019 – SRP
III. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço Global
IV. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
Menor Preço Global
V. ÓRGÃO SOLICITANTE/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
VI. OBJETO
Constitui objeto desta licitação a futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva para os ônibus escolares pertencentes à frota operacional da
Prefeitura Municipal de Laje, com substituição de peças e acessórios, mediante Sistema de registro de Preços,
conforme informações constantes deste Edital e seus anexos.
VII. LOCAL DA EXECUÇÃO
Os Serviços deverão ser executados no local indicado na Ordem de Serviços, conforme consta especificado no Edital
e Anexos.
VIII. REGIME DE EXECUÇÃO
Empreitada por Preço Unitário
IX. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA
ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 15/01/2020
HORÁRIO: 09h00min
LOCAL: Prefeitura Municipal de Laje – Praça Raimundo José de Almeida, nº 01 – Centro, Laje, Bahia, CEP
45.490-000.

X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do Município de Laje, consignadas nas Dotações
constantes da Minuta Contratual.
XI. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
12 meses
XII. REGÊNCIA LEGAL
Lei federal nº 10.520/2002, Lei federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, e alterações pertinentes.
LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos do objeto desta licitação serão prestados pela Pregoeira e sua equipe de apoio,
diariamente, das 08h00min às 14h00min, no Setor de Licitações, Prefeitura Municipal de Laje – Praça Raimundo José
de Almeida, nº 01 – Centro, Laje, Bahia, pelo e-mail: licitacaolaje2017@gmail.com.
PREGOEIRA RESPONSÁVEL/ATO DE DESIGNAÇÃO: Luine da Paixão Arouca Machado - Portaria Nº. 145/2019

1

Prefeitura Municipal de Laje – Praça Raimundo José de Almeida, nº 01 – Centro
Tel.: 75 36622112

XIII - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

13.1. São admitidas a participar da licitação todas as empresas interessadas que atenderem a todas as exigências
de habilitação contidas neste edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado.
13.2. Não poderão participar:

a) pessoas físicas;
b) pessoas inseridas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº. 8.666/93;
c) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de Laje, durante o prazo
da sanção aplicada;
d) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
e) empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estado da Bahia e/ou com o Município de Laje, durante
o prazo da sanção aplicada;
f) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
g) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
h) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência,
concordata, fusão, cisão, ou incorporação.
i) Não poderá participar da licitação a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com servidor ou agente
político da Administração Municipal (TCU - Acórdão 1019/2013- Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro
Benjamin Zymler, 24.4.2013).

j) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;

13.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e penalidades legais
aplicáveis.
13.4.A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará a licitante às
sanções previstas neste Edital.
XIV – DO CREDENCIAMENTO

14.1 A licitante, nas sessões públicas, poderá se fazer representar por dirigente, por procurador ou pessoa
devidamente credenciada (anexo IV), ou através de instrumentos públicos ou particulares, escritos e firmados pelo
representante legal da mesma, a quem seja outorgados ou conferidos amplos poderes para representá-la em todos
os atos e termos da licitação, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de
Identidade ou outro documento equivalente e apresentar a Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno
Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação prevista neste edital, Anexo V.
14.1.1. Este credenciamento outorgando poderes a prepostos ou representantes, deverá ser devidamente
comprovado, com apresentação de contrato social, e ou, sua consolidação ou alterações, rigorosamente
autenticado por cartório ou servidor municipal, onde figure o nome do proprietário ou sócio administrador, que
comprove os poderes do mandante para a outorga. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa
proponente deverá apresentar cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
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14.1.2. Uma vez devidamente autenticados, nessa fase, as referidas cópias, quando solicitadas em outra fase,
ficarão dispensadas da autenticação.
14.2. Somente será permitida a presença de um único representante por cada empresa licitante na referida seção.
14.3. Quando a representação se fizer por titulares da empresa licitante, comprovará esta condição com
apresentação da cópia do contrato social ou sua alteração ou consolidado, devidamente emitido e assinado no
Órgão competente ou Certidão, rigorosamente autenticada.
14.4. Esta representação deverá estar acompanhada de documento de identificação, com foto, emitida por Órgão
Público, juntamente com sua cópia;
14.5 O credenciamento deverá estar acompanhado de Declaração do Proponente, (anexo IV), dando ciência de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de
julho de 2002, que deverá apresentar firma reconhecida em cartório da Comarca onde esta situada a sede da
empresa, da assinatura do proprietário ou sócio - administrador.
14.6 A(s) empresa(s) que não cumprir (em) as exigências acima descritas, e não conseguirem sanar na própria
sessão, não serão desclassificadas, mas serão enquadradas na Lei 8.666/93, que subsidia este Pregão Presencial,
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de
abertura dos envelopes "Proposta" ou "Documentação" relativa a este Pregão, nesse caso, a licitante terá a
manutenção do seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do
menor preço. A empresa licitante que não atender os itens 14.1 e 14.1.1 será descredenciada, nas demais
condições em que não forem cumpridas as exigências dessa cláusula, ficará enquadrada no subitem 14.6.
14.7. Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, preferencialmente, mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial,
nos termos da Instrução Normativa DREI n.º 10, de 05 de dezembro de 2013, expedida pelo Departamento de
Registro Empresarial e Integração – DREI, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte
que tenha intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006.
14.8 A representação na sessão será acompanhada de cópia e original do documento (com foto) de identificação
emitida por Órgão Público.
14.9. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, não inviabilizará a participação do (s)
licitante (s) no certame. Caso não tenha interesse em participar da fase de lances, o proponente pode remeter os
envelopes ao órgão ou entidade que promove a licitação pela melhor forma que encontrar, inclusive por via postal
ou outro meio eficaz de protocolo.
14.10.No caso de incorreção de documento de Credenciamento, o(s) portador (es) dos envelopes não
poderão rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir
no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por
lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que
estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no
recinto, com o intuito de ampliar a disputa.
14.11. Terminada esta fase, com a declaração das empresas credenciadas, não mais será permitida a presença de
nenhuma empresa retardatária, dando o início efetivo da sessão.
14.12. Se, após o credenciamento, o representante da Licitante se ausentar da sala em que se realiza a sessão, o
processo não será suspenso e caso se faça necessária à participação do mesmo e este estiver ausente, será
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reputada sua desistência. O retorno posterior do representante ausente não implicará no refazimento dos atos
praticados em sua ausência, sendo considerados convalidados.
14.13. A Pregoeira poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso
de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos
do artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93.
14.14. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
XV - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e,
subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006, e alterações pertinentes e
demais legislações regentes da matéria.
15.2. Este certame será dirigido pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio, podendo ser acompanhado pela
Assessoria Jurídica do Município, Controladoria Geral do Município e demais agentes da Administração Pública que
se fizerem presentes.
15.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior compreendendo: greves,
perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a
estes que fujam ao controle de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. O
motivo de força maior pode ainda ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.

XVI - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
16.1. Os elementos do ENVELOPE A fechado e rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu
mandatário identificado como Proposta de Preços, endereçada a Pregoeira , com indicação dos elementos a seguir:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019/SRP
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE “A”- PROPOSTA DE PREÇOS
16.1.1.Serão apresentados preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente, devidamente numerados,
carimbados e rubricados em todas as suas folhas, sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, redigida em
língua portuguesa, salvo quando as expressões técnicas de uso corrente, na forma de original ou cópia autenticada,
vedada a utilização de reprodução de cópia autenticada e de apresentação de fax.
16.1.2. Apresentação do Detalhamento da Proposta de Preço, conforme modelo do anexo VII do ato convocatório.
a) Carimbo ou impresso identificador do CNPJ da firma proponente;
b) Endereço completo, telefone, fax e correio eletrônico (e-mail/Internet) e pessoa para contato;
c) Descrição do objeto com suas características básicas incluindo marca do fabricante;
d) Valor unitário e total de cada item, bem como valor global da proposta, este último em algarismos e por extenso;
e) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
apresentação da proposta;
f) Declaração de que no preço para a prestação de serviços objeto da licitação, estão incluídas, além do lucro e
todas as despesas e custos fixos e variáveis, despesas gerais com deslocamentos de funcionários da adjudicatária,
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igualmente responder por todos os ônus e obrigações concernentes ás legislações fiscais, previdenciárias,
fundiárias, trabalhistas e comerciais, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho, e todo ou qualquer
emolumentos que fizeram parte do preço final dos serviços a serem executados.
16.2. Indicação do representante legal (Nome, RG, CPF, Cargo na empresa) com poderes específicos para assinar
o contrato.
16.3. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua
apresentação e atender as exigências da Lei Federal nº 8.078/90 de 11/09/1990 (Código de Defesa do
Consumidor). Salienta-se que após a formalização final dos lances ofertados, com a devida declaração dos
vencedores pela Pregoeira , obrigam-se as empresas licitantes, no prazo de 72 horas contar- se - á, um dia útil
após a lavratura da ata circunstanciada para apresentarem nova proposta, devidamente atualizada com o novo valor
ofertado.
16.3.2 Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Pregoeira .
16.3.3. Serão desclassificados as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus Anexos,
sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento.
16.3.4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
16.5. Os valores cotados na proposta deverão ser preenchidos, quando em centavos, em duas casas decimais após
a vírgula (R$ 0,00), não aceitando a cotação em três casas decimais de centavos. O não atendimento ao solicitado
acarretara na DESCLASSIFICAÇÃO do Item cotado, na forma do art. 5, da Lei 8.666/93 e alterações.
16.6. As propostas que possuírem pequenas incorreções que não acarretarem lesões ao direito das demais
licitantes, e que não venham a ferir nenhum dos princípios que norteiam o processo licitatório, poderão ser
retificados pelo representante legal ou constituído da licitante quando da Sessão Pública do Pregão, após a devida
autorização dA Pregoeira , o que será precisamente consignado em ata.
16.7. Salienta-se que, em hipótese alguma, serão analisados os documentos de habilitação antes da fase final dos
lances, sendo os mesmos somente analisados pela Pregoeira e Equipe ao fim da negociação.
XVII - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
17.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no item IX do Edital, devendo o
representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários poderes para
formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame .
17.2. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar a Pregoeira os envelopes da proposta de
preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
17.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
17.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em
ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pela Pregoeira.
17.5. A Pregoeira
verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. Somente as licitantes com propostas
classificadas participarão da fase de lances.
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17.6. A Pregoeira
selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores sucessivos e
superiores em até 10 % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na impossibilidade de obter pelo menos 03
(três) propostas nestas condições, serão selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor preço,
quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de
lances verbais.
17.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, A Pregoeira selecionará todas as propostas em condições
de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
17.8. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo A Pregoeira negociar, visando obter
preço melhor.
17.9. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, A Pregoeira poderá suspender a sessão do
pregão e estabelecer uma ‘nova data’, com prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, para o recebimento de novas
propostas.
17.10. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, A Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
17.11. O critério de julgamento será o de menor preço Global.
17.12. É vedada a oferta de lance com vista a empate.
XVIII - ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
18.1. Após a classificação das propostas, A Pregoeira fará a divulgação, convocando os proponentes para
apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, de
forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
18.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor anteriormente
registrado. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
18.3. A Pregoeira poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado pelos licitantes,
podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a manutenção das disputas e obtenção da
proposta mais vantajosa.
18.4. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, A Pregoeira poderá fixar valor
mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a ser admitido como variação entre
um lance e outro.
18.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

6

Prefeitura Municipal de Laje – Praça Raimundo José de Almeida, nº 01 – Centro
Tel.: 75 36622112

18.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do licitante
da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação
das propostas.
18.7. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de Contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido.
18.8. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa e houver proposta apresentada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da
seguinte forma:
a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada poderá, no prazo máximo
de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que, atendidas as
exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada, na
forma do subitem anterior, A Pregoeira, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na
situação descrita nesta Condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condição, A Pregoeira
procederá ao sorteio,
definindo e convocando a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.
18.9. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, A Pregoeira poderá formular contraposta
diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições
diferentes das previstas neste Edital.
18.10. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, A Pregoeira examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
18.11. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, A Pregoeira
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas
as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a
posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.
18.12. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº. 123/06 não implica a inabilitação automática.
18.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao
final, deverá ser assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes.
XIX - DA NEGOCIAÇÃO
19.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, A Pregoeira poderá encaminhar
contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor
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proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar
condições diferentes das previstas neste Edital.
19.2. A negociação será realizada pela Pregoeira, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
XX - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
20.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, A Pregoeira examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
20.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.
20.3. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
20.4. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, A Pregoeira
poderá solicitar da respectiva licitante o encaminhamento da amostra.
20.5. Se a proposta não for aceitável ou se a amostra for rejeitada ou, ainda, se a licitante não atender às exigências
habilitatórias, A Pregoeira
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
XXI - DA VISTORIA E DA DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
21.1. Não se exigirá que o licitante realize vistoria do local de realização do serviço. Entretanto, poderá a
Coordenação de Compras da Secretaria de Administração e Planejamento realizar vistoria nas instalações e
equipamentos utilizados pelo Licitante para a prestação de serviços objeto desta Licitação.
21.2. Não se exigirá demonstração do serviço ofertado.
XXIII - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
23.1. As licitantes deverão incluir no Envelope a seguinte documentação abaixo, que poderá ser apresentada: em
original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pela Pregoeira ou sua
equipe de apoio, em envelope lacrado, com a seguinte indicação:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019/SRP
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE “B”- HABILITAÇÃO
23.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
23.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
23.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
23.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
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23.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
23.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
23.2.1.5. Em caso de cooperativas:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.
OBSERVAÇÕES:
• Em caso de alteração parcial dos documentos acima identificados, esta deverá ser apresentada juntamente com
o ato constitutivo, estatuto ou contrato social;
• Em caso de alteração consolidada será suficiente sua apresentação, desde que registrada e contendo todas as
cláusulas legalmente exigidas;
• Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão ser apresentadas pelo
licitante.
• Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.

23.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) Prova de regularidade conjunta junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei e com
a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União (ou positiva com
efeitos de negativa), abrangendo inclusive as contribuições sociais, de acordo com a Portaria Conjunta
RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) (www.tst.gov.br/certidao);
23.2.2.1. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e
trabalhista da matriz e da filial.
23.2.2.2. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas
dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo
estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da data da abertura da sessão pública.
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23.2.2.4. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
23.2.2.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME/EPP, será assegurado o prazo
de 05 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
23.2.2.6. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal;
23.2.2.7. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
23.2.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.
Obs. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:
1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
3 - Sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante.
4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de
expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação, caso o documento
não consigne prazo de validade.
23.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
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a) Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
b) Declaração que a empresa dispõe ou disporá até a formalização de eventual contratação de almoxarifado
e espaço físico coberto e fechado, que comporte os veículos e máquinas em perfeita segurança, localizado
há um raio máximo de 90 (noventa) quilômetros da Prefeitura Municipal de Laje;
c) Declaração de indicação das instalações do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme ANEXO VIII.
23.2.5. Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e ao inciso XVIII
do art.78 da Lei nº. 8.666/93, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no
quadro da empresa conforme Modelo do Anexo VI.
23.2.6. A Pregoeira poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as
condições de habilitação dos licitantes.
23.2.6.1. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, e,
preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
23.2.7. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a 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.
23.2.8. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de Contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido.
23.2.8.1.Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, havendo alguma restrição na
comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
23.2.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à adjudicação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
23.2.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
23.3.O licitante vencedor deverá encaminhar no prazo de 24 (vinte e quarto) horas a proposta de preço
adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo VII - Modelo de Proposta de Preços.
XXIV - RECURSOS
24.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer da decisão da Pregoeira , através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de
manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor pela Pregoeira .
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24.2. A Pregoeira
fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou,
motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio da Ata.
24.3. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio
da Ata, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões,
em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
24.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da Sessão Pública
deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando A Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.
24.5.As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pela Pregoeira
autoridade competente.

serão apreciados pela

24.6. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XXV - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
25.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pela Pregoeira, salvo quando houver recurso, hipótese em que a
adjudicação caberá à Prefeita, autoridade competente para homologação.
25.2. O objeto deste Pregão será adjudicado, preço global, à licitante vencedora, depois de decididos os recursos,
quando houver.
25.4. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
25.5. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade
de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que,
depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de execução dos serviços nas
condições estabelecidas.
25.6.A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do Registro de
Preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio da emissão prévia de nota de empenho de
despesa.
XXVI - DO REGISTRO DE PREÇOS
26.1.A Prefeitura Municipal de Laje é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos
do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
26.2. A unidade responsável é a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, pelos atos de controle e
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.
26.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha
participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Laje – Órgão Gerenciador e anuência do
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fornecedor, respeitadas as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e no Decreto Federal n.º 7.892, de
23/01/2013.
26.4. Caberá ao órgão gerenciador indicar os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida à ordem de classificação, aos órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, que
desejarem fazer uso da Ata.
26.5. As adesões ao registro de preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
26.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do(a) fornecimento/execução do serviço, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento/execução não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
26.7. Depois de homologado o resultado deste Pregão e dentro do prazo expresso em documento oficial, a
Secretaria de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Laje, Órgão Gerenciador, convocará o
licitante vencedor do respectivo item, para assinatura da Ata de Registro de Preços.
26.8. Caso o licitante classificado em primeiro lugar não compareça ou se recuse a assinar a Ata de Registro de
Preços, serão convocados os demais classificados que aceitarem fornecer o(s) respectivo(s) item(ns) pelo preço do
primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos propostos, para assinatura da Ata de Registro de
Preços.
26.9. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado, poderá ser prorrogado, uma única vez,
por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Laje.
26.10. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro
de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus anexos, A Pregoeira poderá, mantida a ordem
de classificação, negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.
26.11. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de
fornecimento/prestação de serviços, conforme disposto na Lei n.º 8.666/1993 e no Decreto Federal n.º 7.892, de
23/01/2013.
26.12. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
fornecedor beneficiário do registro preferência de fornecimento/execução em igualdade de condições.
26.13.O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura,
excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
26.14. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº
8.666/1993.
26.15. Nessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro
processo licitatório.
13

Prefeitura Municipal de Laje – Praça Raimundo José de Almeida, nº 01 – Centro
Tel.: 75 36622112

26.16. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e definido o
novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor beneficiário registrado será convocado pela
Prefeitura Municipal de Laje para negociação do valor registrado em Ata.
26.17. Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado e a Prefeitura Municipal poderá convocar outro
licitante, observada a ordem de classificação.
26.18. O fornecedor beneficiário poderá ter seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
26.19. O cancelamento ocorrerá, a pedido, quando:
a)o fornecedor beneficiário comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de
casos fortuitos ou de força maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado,
dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento/execução do serviço.
26.20. O cancelamento ocorrerá, por iniciativa da Prefeitura Municipal, quando:
a) o fornecedor beneficiário não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos
praticados no mercado;
b) o fornecedor beneficiário deixar de cumprir qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo
licitatório;
c) houver razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) não forem cumpridas as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o fornecedor beneficiário não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo contratual
decorrente da Ata de Registro de Preços.
26.21. Em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a Prefeitura Municipal de Laje fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará ao fornecedor beneficiário e aos demais fornecedores
sobre a nova ordem de registro.
26.22. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do
prazo de sua vigência.
XXVII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
27.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, o fornecedor, durante a validade da Ata de Registro de
Preços, será convocado para assinatura do contrato, cuja minuta corresponde ao Anexo III, dentro do prazo de 03
(três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
27.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo fornecedor em sua
proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste edital.
27.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura
Municipal.
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27.4. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se o fornecedor mantém as condições de habilitação.
27.5. Quando o fornecedor convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, será
convocado outro fornecedor para assinar o contrato, após negociação e verificação da adequação da proposta e
das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.
XXVIII – DAS SANÇÕES
28.1.O licitante ou fornecedor será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com o Município e será
excluído do cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de
multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
a) não retirar ou aceitar a nota de empenho, quando convocada;
b) não assinar a Ata de Registro de Preço, quando convocada;
c) deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
d) apresentar documentação falsa;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
f) não mantiver a proposta;
g) falhar ou fraudar na execução ou fornecimento do objeto deste Pregão;
h) comportar-se de modo inidôneo;
i) fizer declaração falsa;
j) cometer fraude fiscal.
28.2. Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei
nº 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.
28.3. A licitante e a adjudicatária estarão sujeitas à multa de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a
contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.
XXIX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
29.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o
endereço eletrônico licitacaolaje2017@gmail.com, até as 14h00 horas.
29.2. A Pregoeira, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
29.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
29.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados A Pregoeira até 03 (três) dias úteis antes da data fixada
para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico licitacaolaje2017@gmail.com.
29.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico
www.laje.ba.gov.br, para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em
participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
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XXX - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
30.1.O Prefeito Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante
ato escrito e fundamentado.
30.2. A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços e à do contrato.
30.3. Os licitantes ou fornecedores não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
30.4. É facultado A Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
30.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, A Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
30.6. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão
considerados como aceitos pelo licitante para efeito de julgamento deste Pregão.
30.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007,
todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
30.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevalecerão as últimas.
30.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Prefeitura
Municipal, sem prejuízo do disposto no art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.
XXXI - DOS ANEXOS
31.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – ATA DE REGISTRO DE PREÇO;
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO IV– MODELO DE CREDENCIAL
ANEXO V– MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
ANEXO VI– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO VIII - MODELO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO
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XXXII - DO FORO
32.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Cidade de Laje, Estado da
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
32.2. Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da legislação em vigor, em especial as
Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto nº 7892/2013.
Laje - BA, 27 de Dezembro de 2019.

Patrizia Andrade Ferreira
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019/SRP
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1.
Constitui Objeto deste Termo de Referência a seleção de proposta visando a contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para os ônibus escolares
pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de Laje, com substituição de peças e acessórios, de
acordo com as condições e especificações constantes deste Termo.
1.1.1. O objeto da licitação é a contratação, por 12 (doze) meses, de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, mecânica, elétrica, eletrônica, lanternagem, alinhamento, balanceamento, dentre outros, quando for o
caso, com o fornecimento de peças novas genuínas ou originais de ônibus escolares, máquinas pesadas e veículos
a diesel, pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de Laje , conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Termo de Referência:
Item
1

Descrição

Família

Und
Med

Qtde

ADESIVO JUNTA (3M) IVECO
AMORTECEDOR DIANT IVECO DAILY
IVECO
AMOTECEDOR TRAS IVECO DAILY
IVECO
ANEL SINCR 14 24 WC 8-150 FSO4405C IVECO
ANEL SINCR 3ª IVECO

AUTO PEÇAS IVECO

UND

5,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

1,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

1,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

1,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

1,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

4,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

6,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

6,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

6,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

1,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

16

ANEL SINCR 4ª 5ª RE IVECO
ANEL SNCR 3ª VWC 8-150 06/ FSCO4405C IVECO
ARTICULAÇÃO AXIAL IVECO DAILY
11/ IVECO
AUTO TRAMANTE ALTA RESISTENCIA
IVECO
BATENTE SUSP DIANT IVECO
BUCHA BARRA ESTAB DIANT IVECO
DAILY IVECO
BUCHA BARRA TIRANTE IVECO DAILY
IVECO
BUCHA BARRA TIRANTE IVECO
IVECO
CABO ENGATE CAMBIO IVECO 70C16
IVECO
CABO FEIO MAO TRAS IVECO 1420
MM IVECO
CAIXA SATELITE IVECO

AUTO PEÇAS IVECO

UND

1,00

17

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CONJ BOMBA EMBREAGEM IVECO

AUTO PEÇAS IVECO

UND

1,00

18

COROA E PINHAO IVECO

AUTO PEÇAS IVECO

UND

1,00

19

CRUZETA TRANS IVECO

AUTO PEÇAS IVECO

UND

3,00
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AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND 10,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

AUTO PEÇAS IVECO

UND 10,00

OLEO 15W40 01 LT IVECO
OLEO 5W30 SINTETICO ELAION
IVECO
OLEO 80 01 L.T IVECO

AUTO PEÇAS IVECO

UND 30,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND 30,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND 15,00

PALHETA LIMPADOR IVECO
PARABRISA IVECO CITY CLASS
IVECO
PASTILHA FREIO DIANI MCO DAILY
7CC16 08 IVECO
PASTILHA FREIO TRAS IVECO DAILY
TDS 06 IVECO
PC CILINDRO MESTRE FREIO IVECO
CITYCLASS
PC CORREIA ALT BA GIB C/AR IVECO
DAILY 11/
PC FILTRO COMBUSTIVEL IVECO
DAILY 3.0 07/
PC LAMPADA 1141 12V

AUTO PEÇAS IVECO

UND

4,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

1,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

3,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND 20,00

39

PC LAMPADA 1176 12V

AUTO PEÇAS IVECO

UND 20,00

40

43

PC LAMPADA FAROL H 4 60/55W 12 V AUTO PEÇAS
PC LAMPADA FAROLMILHA H-1
AUTO PEÇAS
60/55W
AUTO PEÇAS
PC MOLA 1ª TR IVECO
AUTO PEÇAS
PC MOLA 2ª TR IVECO

44

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

DISCO FREIO DIANT IVECO
DISCO FREIO TRAS IVECO DAILY
70C16 08 IVECO
FILTRO AR IVECO DAIL 3.0
ELETRONICO IVECO
FILTRO COMB DAILY
35S14/45S14/55C16/70C16 3 IVECO
FILTRO OLEO IVECO DAILY 3.0
ELETRONICO IVECO
GRAXA 1/2 KG IVECO
KIT EMBREAGEM IVECO DAILY 07/
IVECO
OLEO 140 01 LT IVECO

1,00

IVECO

UND

8,00

IVECO

UND

8,00

IVECO

UND

4,00

IVECO

UND

4,00

PC MOLA 3ª TR IVECO

AUTO PEÇAS IVECO

UND

4,00

45

PC MOLA 4ª TR IVECO

AUTO PEÇAS IVECO

UND

4,00

46

PC OLEO FREIO 500 ML DOT 04

AUTO PEÇAS IVECO

UND 10,00

47

PC OLEO HIDRAULICO 01 LT

AUTO PEÇAS IVECO

UND 10,00

48

PC POLIA ALTERNADOR IVECO 3.0
PC REPARO PINCA FREIO DIANT
IVECO 70C16 60MM
PC REPARO PINCA FREIO IVECO 97

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

8,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

4,00

PC SILICONE PRETA
PC TENSOR ALTERNADOR IVECO
DAYLI
PC TERMINAL DIREÇÃO IVECO DAILY
98

AUTO PEÇAS IVECO

UND

8,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

1,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

8,00

41
42

49
50
51
52
53
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54

AUTO PEÇAS IVECO

UND

6,00

55

PIVO SUSPENSSA0 IVECO DAILY 07/
IVECO
RETENTOR CAMBIO TRAS IVECO

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

56

RETENTOR EIXO PILOTO IVECO

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

57

RETENTOR PINHÃO IVECO

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

58

RETENTOR RODA TRAS IVECO

AUTO PEÇAS IVECO

UND

4,00

59

ROLAMENTO CARDAN IVECO

AUTO PEÇAS IVECO

UND

4,00

60

ROLAMENTO RODA DIANT IVECO
SAPATA FREIO MAO C/LONA IVECO
DALY 60-12/60- IVECO
SELANTE MWM IVECO

AUTO PEÇAS IVECO

UND

3,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

2,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

4,00

SILICONE VERMELHA IVECO
TERMINAL DIRECAO IVECO DAILY
70C16 11/ IVECO
VOLANTE MOTOR IVECO DAILY 08
IVECO
ADESIVO JUNTA (31) MBB

AUTO PEÇAS IVECO

UND

4,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

4,00

AUTO PEÇAS IVECO

UND

1,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

71

BATERIA 150AMP MBB
BORRACHA BARRA ESTAB DIANT
MBB
BORRACHA BARRA ESTAB TRAS MBB
BUCHA BARRA ESTAS DIANT TRAS
AGRALE MBS (SIPARTI 10148 MBB
CIUCA FREIO 30X30 MBB

AUTO PEÇAS MBB

AUTO PEÇAS MBB

UND

2,00

72

CRUZETA TRAS VWC CARGO MBB

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

73

DIAFRAGMA COM ANEL 30“ MBB

AUTO PEÇAS MBB

UND

6,00

74

FAROL ONBUS (LUZ ALTA) MBB

AUTO PEÇAS MBB

UND

2,00

FAROL ONIBUS (LUZ BAIXA) MBB
FILTRO AR MBB 1215 ACELO
ELETRONICO MBB
FILTRO COMPUTIVAL MBB ACELO
ELETRONICO MBB
FILTRO OLEO MMB ACELO
ELETRONICO (OX-161) MBB
FILTRO SEPARADOR CARGO 1517
ELETRONICO MBB
JG EMBUCHAMENTO MBB 1313 1518
FREIO AR MBB
KG GRAXA 1KG MBB
LANTERNA TRAS ONIBUS (AMARELA)
MBB
LANTERNA TRAS ONIBUS (CRISTA.) »
MBB
LANTERNA TRAS ONIBUS (VERMELHA)
MBB
LONA FREIO DIAMT TRAS MBB 1620
MBB
LONA FREIO TRAS MBS 1620 OMIBUS
MBB
MOLA CUICA FREIO SPRINGER 30X30

AUTO PEÇAS MBB

UND

2,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

2,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

3,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

3,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

3,00

AUTO PEÇAS MBB

UND 10,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

5,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

6,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
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TDS MBB
OLEO 140 01 LT MBB

AUTO PEÇAS MBB

UND 20,00

89

OLEO 15W40 01 LT MBB

AUTO PEÇAS MBB

UND 60,00

90

OLEO 85 W/ 140 01LT MBB

AUTO PEÇAS MBB

UND 10,00

91

PARABRISA ONIBUS 15-190 MBB
PC AMORTECEDOR DIANT MBB
1113/1313
PC AMORTECEDOR TRAS MBB OF1417
PC AUTO TRAVANTE ALTA
RESISTENCIA
PC BARRA ESTABILIZADORA MBB
1218/1418/1618/1620 (330
PC BOMBA DAGUA MBBACELO
712C/914C/1215C/1218EL/1718
PC BUCHA BARRA ESTAB DIANTE MBB
(MEIA LUA)
PC CATRACA FREIO TRAS MBB LD

AUTO PEÇAS MBB

UND

2,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

8,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

2,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

8,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

1,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

102

PC CATRACA FREIO TRAS MBB LE
PC JUNTA CABECOTE MBB-904ª/LA
METALICA
PC JUNTA COLETOR ESCAPE MBB
OM904/924 (JG)
PC LAMPADA 1034 02 POLOS

AUTO PEÇAS MBB

UND 10,00

103

PC LAMPADA 1141 24V

AUTO PEÇAS MBB

UND 10,00

104

PC LAMPADA FAROL H4 75X70W 24V
PC LAMPADA FAROL MILHA H-1
100/90W
PC LANTERNA LATERAL QUADRADA
ONIBUS
PC OLEO 80/90 EATON 01 LT

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND 10,00

PC OLEO HIDRAULICO 01 LT
PC RETENTOR PINHAO MBB C/EIXO
HL 401/425/426/427/EXT
(PC RETENTOR PINHAO MBB C/EIXO
HL 401/425/426/427/EXT)
PC RETENTOR PINHAO MBB C/EIXO
HL 401/425/426/427/INT
PC ROLAMENTO RODA DIANT INT MBB
1113 A 2013
PC ROLAMENTO RODA TRAS INT MBB
1620 FREIO AR
(PC ROLAMENTO RODA TRAS INT MBB
1620 FREIO AR)
PC SILICONE PRETA WURTH

AUTO PEÇAS MBB

UND 10,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

2,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

2,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND 10,00

PC VALVULA FREIO MAO MBB 1620
PC VIDRO JAN. MOTORISTA
CORREDICA ONIBUS
RETENTOR RODA DIANT MMB 1313
FREIO AR MBB
RETENTOR RODA TRAS ONIBUS MBB

AUTO PEÇAS MBB

UND

1,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

5,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

5,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

88

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

105
106
107
108
109

110
111
112

113
114
115
116
117
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

1924 A 1941
ROLAFENTO RODA DIANT INT MBB
1113 A 2013 MBB
ROLAMENTO CARDAN FORB/VWC
MBB
ROLAMENTO RODA DIANT EXT MBB
1313 FREIO AR MBB
ROLAMENTO RODA TRAS EXIT MBB
ROLAMENTO RODA TRAS EXT MMB
1620 MBB
SILICONE VERMELHA MBB
TERMINA DIRECAO MBB 1113 A 2425
LE FREIO AR MBB
TERMINAL DIRECAO MBB 1313 LD
FREIO AR MBB
TERMINAL DIRECAO VWC CARGO TDS
LD (ROSCA FINA) MBB
TRAVA RODA TRAS MB1620/1524/1525 MBB
VIDRO LAT. CORREDIGA ONIBUS
MBB
VIDRO LAT.F1X0 MOTORISTA ONIBUS
MBB
ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN
CARGO VWC.
ABRAÇADEIRA FILTRO AR
VWC/MBB/CARGO.
ADESIVO JUNTA (3M).
AMORTECEDOR DIANT VWX 16-140 A
40-300.
AMORTECEDOR TRAS VWX 16-140 A
40-300.
AUTO TRAVANTE ALTA RESISTÊNCIA.

AUTO PEÇAS MBB

UND

2,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

3,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

3,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

4,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

6,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

6,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

6,00

AUTO PEÇAS MBB

UND

5,00

AUTO PEÇAS MBB

UND 10,00

AUTO PEÇAS MBB

UND 10,00

AUTO PEÇAS MBB

UND 10,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

6,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

8,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

BATERIA 150 AMP.
BUCHA OLHAL BARRA ESTAB DIANT
VWC FORD CARGO.
CLINDRO COMPRESSOR COMP.
CORREIA ALT BA DH GIR C/AR VWC
26-280 MAN.
CORREIRIA ALT BA DH GIRO.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 20,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

6,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

7,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

7,00

CRUZETA TRANS VWC CARGO MBB.
CUICA FREIO 30X30 (HASTE LONGA
SB579AS).
DIAFRAGMA COM ANEL 30.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 15,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

FILTRO AR INT VWC CARGO 00/.
FILTRO AR VWC 13-170 13-180
15.170.
FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR MAN
EURO 5.
FILTRO COMBUSTIVEL VWC 9-150
ELETRONICO.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 12,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 12,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 18,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 18,00
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148

FILTRO OLEO 15.190.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 20,00

149

FILTRO OLEO MOTOR MAN 15-190.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 20,00

150

GARFO TRANS VWC/FORD.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

151

GRAXA 1/2 KG.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 30,00

152

160

GUIA ROLAMENTO CENTRO VWC.
JG EMBUCHAMENTO VWC 6-210
CARGO 1313 A 2540.
JG SEGMENTO MAN
KIT EMBREAGEM VWC MOTOR MAN
395MM
LONA FREIO TRAS VWC 16-210.
LUVA TRANS F-16000 CARGO 1415 A
3224 VWC 14-200.
MOLA CUICA FREIO SPRINGER 30X30
TDS.
MOTOR LIMPADOR PARABRISA
ONIBUS MARCOPOLO/CAIO.
MOTOR PORTA ONIBUS.

161

ÓLEO 140 01 LT.

162

ÓLEO 15W40 01LT.

163
164

153
154
155
156
157
158
159

8,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

4,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 12,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

8,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

5,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 30,00

6,00

5,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 150,00

ÓLEO 90 01 LT.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 50,00

ÓLEO FREIO 500ML DOT 03.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

ÓLEO HIDRAULICO 01 LT.
PALHETA LIPADOR MBB/AGRALE
"24".
PARABRISA ONIBUS.
PARAFUSO ABRAC CRUZETA CARGO
VWC TDS PESADA.
PARAFUSO RODA TRAS VWC CARGO
PESADO F12000A 160.
PC ARRUELA PLANETARIA DIF 230
EIXO 145
PC ARRUELA SATELITE DIF R-230

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 15,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 12,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 30,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 20,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 20,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

9,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

7,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

9,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

4,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

9,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

9,00

178

PC BARRA DIRECAO VWC 15-190
PC BOMBA D’AGUA MOTO MAN
C/VALVULA
PC CILINDRO AUX BEM VWX-13180/15-180/17-250/24-250
PC COROA E PINHAO 07X37
VWC/CARGO/IVECO/VOLVO PRIMEI
(PC COROA E PINHAO 07X37
VWC/CARGO/IVECO/VOLVO PRIMEI)
PC EIXO S EXPANSOR VWC 23-220
LD
PC EIXO S EXPANSOR VWC 23-220
LE
PC FAROL ONIBUS CAIO (LUZ ALTA)

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 18,00

179

PC HASTE BALANCIN VALVULA MAN

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

8,00

180

PC JUNTA BOMBA D’AGUA MAN

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

9,00

PC JUNTA CABECOTE MAN

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 20,00 23

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

176
177

181

Prefeitura Municipal de Laje – Praça Raimundo José de Almeida, nº 01 – Centro
Tel.: 75 36622112

3,00

182
183
184

PC JUNTA CARTE MAN
PC JUNTA CAVALETE AGUA MOTOR
MAN
PC JUNTA LUB.RADIADOR OLEO MAN

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

5,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 20,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 20,00
UND

9,00

185

PC JUNTA RADIADOR OLEO MAN

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

186

PC JUNTA TAMPA DISTRIB EXT MAN

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

9,00

187

PC JUNTA TAMPA DISTRIB INT MAN

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

9,00

188

PC JUNTA TAMPA TRAS MOTOR MAM
PC JUNTA TAMPA VALVULA VWC MAN
4CIL
PC LONA FREIO TRAS VWC 12.140

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

9,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 20,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 40,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 40,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 20,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 40,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 20,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 20,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

5,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

5,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

5,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 12,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

9,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

6,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

5,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 30,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

8,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

6,00

189
190
191
192
193
194
195
196

PC MODULO ECC-V FIESTA
PC MOLA CUICA FREIO CENTRAL VWC
TDS
PC OLEO 80/90 EATON 01 LT
PC PALHETA LIMPADOR
CAIO/VOLARE/MBB 27P
PC RETENTOR EIXO S VWC 23-220

3,00

9,00

210

PC RETENTOR POLIA MAN
PC RETENTOR VALVULAR MOTOR
MAN
PC RETENTOR VIRAB TRAS MOTOR
MAN
PC ROLAMENTO 6005 ZZ
PC ROLAMENTO PINHAO DIF DIANT
VWC 16-210 RS-145
PC ROLAMENTO PINHAO DIF TRAS
VWC 16-210
PC ROLAMENTO RELOGIO DIF.EIXO
160/165/168
PC SAPATA FREIO TRAS /SEM LONA
VWC CARGO
PC SAPATA FREIO TRAS CARGO VWC
(L-640)
PC SEMI EIXO VWC CARGO
PC SENSOR PRESSAO OLEO ONIBUS
MAN
PC SERVO EMBREAGEM VWC 15190/17-230/17-280 ONIBUS
(PC SERVO EMBREAGEM VWC 15190/17-230/17-280 ONIBUS)
PC SILICONE PRETA WURTH
PC TAMBOR FREIO DIANT TRAS VWC
F – 12000 91/
PC VALVULA FREIO MAO VWC

211

PC VOLANTE MOTOR VWC MAN

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

3,00

212

PISTÃO C/ANEL COMPRESSOR
PONTA TRANS F14000 99 CARGO
1419.
PORCA PONTA CAPA VWC.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

8,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

5,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

8,00

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

208
209

213
214
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6,00

24

215

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

5,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 12,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

4,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

4,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

5,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

4,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 15,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 15,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 20,00

223

REPARO CABEÇOTE COMPRESS
REPARO CUICA MASTER 24/30/30/30
CENTRAL.
REPARO DE COMPRESSOR
REPARO VÁLVULA DESCARGA RAPIDA
VWC.
RETENTOR CAMBIO TRAS F-4000 99/
VWC 16-180.
RETENTOR PINHAO 240 ROCKWELL.
RETENTOR RODA DIANT CARGO 13
TONELADAS.
RETENTOR RODA TRAS VWC 16-170
FORD CARGO.
RODA 13.180 S/CAMARA 10 FUROS

224

ROLAMENTO CARDAM FORD/VWC.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 12,00

225

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

230

ROLAMENTO RODA DIANT INT VWC.
ROLAMENTO RODA DIANTE EXT VWC
16-2100 16-180.
ROLAMENTO RODA TRAS EXT CARGO
FORDAO.
ROLAMENTO RODA TRAS INT CARGO
1215 A 1416.
ROLETE SAPATA FREIO VWC 13-180
15-180.
SELANTE MWM.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 15,00

231

SERVO EMPREAGEM VWC 16-210.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

232

SILICONE VERMELHA.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 12,00

233

SUPORTE ROLAMENTO CENTRO VWC.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

8,00

234

216
217
218
219
220
221
222

226
227
228
229

6,00

TAMBOR FREIO DIANT VWC 15-107T.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

6,00

235

TAMBOR FREIO TRAS.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND

6,00

236

TERMINAL DIREÇAO VWC 13,130 LE.

AUTO PEÇAS MOTOR MAN

UND 10,00

237

TERMINAL DIREÇÃO VWC 13.130 LD. AUTO PEÇAS MOTOR
TRAVA RODA VWC 16-200 A 24-220 F AUTO PEÇAS MOTOR
14000 A 16000.
AUTO PEÇAS MOTOR
TURBO ALIIMENTADOR MOTOR MAN
AUTO PEÇAS MOTOR
VÁLVULA PEDAL FREIO VWC 8-140.

MAN

UND 10,00

MAN

UND 18,00

MAN

UND

3,00

MAN

UND

5,00

UND

4,00

248

AUTO PEÇAS MOTOR MAN
VIDRO LATERAL.
ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN
AUTO PEÇAS MWM X-12
CARGO VWC
ABRACADEIRA FILTRO AR
AUTO PEÇAS MWM X-12
VWC/MBB/CARGO
AUTO PEÇAS MWM X-12
ADESIVO JUNTA (3M)
AMORTECEDOR DIANT VWX 16-140 A AUTO PEÇAS MWM X-12
40-300
AMORTECEDOR TRAS VWX 16-140 A
AUTO PEÇAS MWM X-12
40-300
AUTO TRAVANTE ALTA RESISTENCIA AUTO PEÇAS MWM X-12
AUTO PEÇAS MWM X-12
BATERIA 150AMP

249

BICO INJETOR COMP. VWC X-12

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 20,00
UND

3,00

UND 15,00
UND

6,00

UND

6,00

UND 10,00
UND

6,00

UND 12,00
25
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250

BIELA MOTOR MWM X-12
BOMBA DAGUA MWM X-12
ELETRONICO
BOMBA OLEO X-12 ELETRONICO

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

BRONZINA BIELA MWM X-10 STD
BRONZINA FIXA MWM X-10 04 CIL
SID
BUCHA BIELA MWM X10

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 15,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 15,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00
UND

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 20,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

4,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

7,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

262

BUCHA DIANT.ARVORE X10
BUCHA OLHAL BARRA ESTAB DIANT
VWC FORD CARGO
CILINDRO MESTRE EMB
CORREIA ALT BA DH GIR CARGO 1215
A 2322 F 12000
CRUZETA TRANS VWC CARGO MBB
CUICA FREIO 30X30 (HASTE LONGA
SB579AS)
DIAFRAGMA COM ANEL 30

AUTO PEÇAS MWM X-12

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

263

EIXO VIRABREQUIM MWM X-12 4CIL

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

264

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 12,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

268

FILTRO AR INT VWC CARGO 00/
FILTRO AR VWC 13-170 13-180
15.170
FILTRO COMBUSTIVEL VWC 9-150
ELETRONICO
FILTRO COMBUSTÍVEL VWC AGRALE
VOLVO
FILTRO OLEO MWM 06 CIL (51280)

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

269

GARFO TRANS VWC/FORD

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

270

GRAXA 1/2 KG

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 20,00

271

AUTO PEÇAS MWM X-12
GUIA ROLAMENTO CENTRO VWC..
JG EMBUCHAMENTO VWC 6-210
AUTO PEÇAS MWM X-12
CARGO 1313 A 2540
JG JUNTA MOTOR MWM X-12
AUTO PEÇAS MWM X-12
ELETRONICO 4CIL
JUNTA CABEÇOTE MWM X-12
AUTO PEÇAS MWM X-12
ELETRONICO
JUNTA TAMPA DISTRB EXT X-12
AUTO PEÇAS MWM X-12
ELETRONICO
AUTO PEÇAS MWM X-12
JUNTA TAMPA VALVULA MWM X10
KIT EMBREAGEM VWC CARGO 380MM AUTO PEÇAS MWM X-12
C/MURINGA
KIT MOTOR MWM X-12 ELETRONICO
AUTO PEÇAS MWM X-12
(01 BOCA)
AUTO PEÇAS MWM X-12
LONA FREIO TRASB VWC 16-210
LUVA TRANS F-16000 CARGO 1415 A AUTO PEÇAS MWM X-12
3224 VWC 14-200
MOLA CUICA FREIO SPRINGER 30X30 AUTO PEÇAS MWM X-12
TDS
MOTOR LIMPADOR PARABRISA
AUTO PEÇAS MWM X-12
ONIBUS MARCOPOLO/CAIO

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

265
266
267

272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

5,00

6,00

3,00

UND

7,00

UND

8,00

UND

4,00

UND 10,00
UND

5,00

UND 12,00
UND

3,00

UND

6,00

UND

7,00

UND

5,00

UND

4,00

UND

6,00
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283

MOTOR PORTA ONIBUS

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

284

ÓLEO 140 01 LT

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

285

ÓLEO 15W40 01 LT

286

ÓLEO 90 01 LT

287

OLEO FREIO 500ML DOT 03

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

ÓLEO HIDRÁULICO 01 LT
PALHETA LIMPADOR MBB/AGRALE
"24"
PÁRA-BRISA ONUBUS
PARAFUSO ABRAC CRUZETA CARGO
VWC TDS PESADA
PARAFUSO RODA TRAS VWC CARGO
PESADO F12000A 160
PC AMORTECEDOR DIANT TRAS VWC
14-140 A 40-300
PC ANEL ENCOSTO X-10 STD

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00
2,00

288
289
290

AUTO PEÇAS MWM X-12
AUTO PEÇAS MWM X-12

3,00

UND 100,00
UND 20,00
6,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 20,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 12,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 12,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 20,00

297

PC ANEL SEGMENTO MOTOR X-12
PC ARRUELA PLANETARIA DIF 230
EIXO 145
PC ARRUELA SATELITE DIF R-230

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 20,00

298

PC BARRA DIRECAO VWC 15-190

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

299

PC BRONZINA BIELA MWM X-12 STD
PC BRONZINA FIXA MWM X-12 STD
4CIL
PC BUCHA EIXO S F-12000 VWC
CARGO
PC CILINDRO AUX BEM VWX-13180/15-180/17-250/24-250
PC COROA E PINHAO 07X37
VWC/CARGO/IVECO/VOLVO PRIMEI
PC DESINGRIPANTE WHITE LUB 200
ML
PC EIXO S EXPANSOR VWC 23-220
LD
PC EIXO S EXPANSOR VWC 23-220
LE
PC FAROL ONIBUS CAIO (LUZ ALTA)

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 12,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 20,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 20,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

4,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 18,00

308

PC JUNTA CARTER MWM X-12 04 CIL

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

309

PC JUNTA MOTOR INF X-12 6CIL
PC JUNTA TAMPA DITRIB INT X-12
ELETRONICO
PC LAMPADA 1034 02 POLOS

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

2,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 80,00

312

PC LAMPADA FAROL H-1 70 W 24 V

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 60,00

313

316

AUTO PEÇAS MWM
PC LAMPADA FAROL H-4 100X90W
PC LANTERNA LATERAL RETA ONIBUS AUTO PEÇAS MWM
KAIO
AUTO PEÇAS MWM
PC LIMPA CONTATO 300 ML
AUTO PEÇAS MWM
PC LONA FREIO TRAS VWC 12.140

317

PC MODULO ECC-V FIESTA

291
292
293
294
295
296

300
301
302
303
304
305
306
307

310
311

314
315

8,00

9,00

X-12

UND 60,00

X-12

UND 20,00

X-12

UND 20,00

X-12

UND 12,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

3,00
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318

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 40,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 60,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 20,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 20,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 12,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 20,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

5,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

5,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

5,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 12,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 12,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

3,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 30,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

2,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

2,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

8,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

340

PC MOLA CUICA FREIO CENTRAL VWC
TDS
PC MOLA SAPATA FREIO VWC CARGO
TDS
PC OLEO 80/90 EATON 01 LT
PC PALHETA LIMPADOR
CAIO/VOLARE/MBB 27P
PC RESERVATORIO AGUA VWC
ONIBU
PC RETENTOR EIXO S VWC 23-220
PC RETENTOR VIRAB TRAS MWM 2-10
ELETRONICO
PC ROLAMENTO 6005-ZZ
PC ROLAMENTO PINHAO DIF DIANT
VWC 16-210 RS-145
PC ROLAMENTO PINHAO DIF TRAS
VWC 16-210
PC ROLAMENTO RELOGIO DIF.EIXO
160/165/168
PC ROLAMENTO RODA TRAS INT VWC
11-130 A 12-140
PC SAPATA FREIO TRAS CARGO VWC
(L-640)
PC SAPATA FREIO TRAS S/LONA VWC
CARGO
PC SEMI EIXO VWC CARGO
PC SENSOR PRESSAO TUBO (CR)
CUMMINS ELETRONICO
PC SILICONE PRETA WURTH
PC SINCRONIZADOR 2ª/3ª VWC
CARGO F-12000 A 16000 CXPC SINCRONIZADOR 4°/5° CX FS
4205ª/5205ª/6306ª
PC TAMBOR FREIO DIANT TRAS VWC
F – 12000 91/
PC TAMPA RESERVATORIO D’AGUA
MBB/VWC
PC TAMPA TANQUE COMB ROSCA INT
AGRALE/FORD;MBB/VWC/S
PC TERMINAL BATERIA

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 20,00

341

PC VALVULA FREIO MAO VWC

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

342

PC VOLANTE MOTOR MWM X-12
PONTA TRANS F14000 99 CARGO
1419
PORCA PONTA CAPA VWC
REPARO CUICA MASTER 24/30/30/30
CENTRAL
REPARO VÁLVULA DESCARGA RAPIDA
VWC
RETENTOR CAMBIO TRAS F-4000 99/
VWC 16-180

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

3,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

3,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

8,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

4,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

4,00

319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

343
344
345
346
347

3,00
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348
349
350
351
352
353

RETENTOR PINHAO 240 (ROCKWELL)
RETENTOR POLIA MWM X-10
ELETRONICO (700117C1)
RETENTOR RODA DIANT CARGO 13
TONELADAS
RETENTOR RODA TRAS VWC 16-170
FORD CARGO
ROLAMENTO CARDAM FORD/VWC

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

4,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

4,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00
6,00

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

358

ROLAMENTO RODA DIANT INT VWC
ROLAMENTO RODA DIANTE EXT VWC
16-2100 16-180
ROLAMENTO RODA TRAS EXT CARGO
FORDAO
ROLAMENTO RODATRAS INT CARGO
1215 A 1416
ROLETE SAPATA FREIO VWC 13-180
15-180
SALENTE MWM

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 20,00

359

SERVO EMBREAGEM VWC 16-210

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

360

354
355
356
357

4,00

SILICONE VERMELHA

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

361

SUPORTE ROLAMENTO CENTRO VWC

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

5,00

362

TAMBOR FREIO DIANT VWC 15-107T

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

363

TAMBOR FREIO TRAS

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

364

TERMINAL DIREÇAO VWC 13,130 LE

AUTO PEÇAS MWM X-12

UND

6,00

365

6,00

368

AUTO
TERMINAL DIREÇÃO VWC 13.130LD
TRAVA RODA VWC 16-200 A 24-220 F AUTO
14000 A 16000
AUTO
TURBO ALIMENTADOR
AUTO
VALVULA PEDAL FREIO VWC 8-140

369

ADESIVO JUNTA (3M) VOLARE

AUTO PEÇAS VOLARE

UND 12,00

AMORTECEDOR DIANT VOLARE W-8
AMORTECEDOR TRAS VOLARE W8
VOLARE
ANEL SINOR 1ª 2ª VWC 8-150 FSO4405C VOLARE
ANEL SINOR 3ª VWC 8-150 06/FSO4405C VOLARE
AUTO TRAVANTE ALTA RESISTENCIA
VOLARE
BARRA DIREÇÃO VOLARE

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

1,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

1,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND 20,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND 10,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND 10,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND 10,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

1,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

366
367

370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

BATERIA 150 AMP VOLARE
BORRACHA BARRA ESTAB TRAS VWC
7-90 TDS VOLARE
BUCHA BARRA ESTAB TRAS VWC 7.90
VOLARE
BUCHA OLHAL BARRA ESTAB DIANT
VWC VOLARE
CAIXA SATELITE COMPLETA VOLARE
CILINDRO AUX EMB VOLARE W8 07/
VOLARE

PEÇAS MWM X-12

UND

PEÇAS MWM X-12

UND 10,00

PEÇAS MWM X-12

UND

2,00

PEÇAS MWM X-12

UND

3,00
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382

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

383

CILINDRO MESTRE BEM VOLARE W8
V5 V6 07 VOLARE
CONTRA PINO VOLARE

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

6,00

384

CORDA E PINHÃO VOLARE

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

1,00

CORREIA ALT VOLARE
CRUZETA TRANS F-4000 A-C-D 20
MAIOR VOLARE
DIAFRAGMA CUICA 16 POL VOLARE

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

4,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

6,00

DIAFRAGMA CUICA FREIO 24 VOLARE AUTO PEÇAS VOLARE
EMBUCHAMENTO AGRALE W8
AUTO PEÇAS VOLARE
VOLARE
AUTO PEÇAS VOLARE
FILTRO AR VOLARE VOLARE

UND

6,00

UND

2,00

UND

2,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

4,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

4,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

4,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

4,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND 10,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

6,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

4,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

5,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

5,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

5,00

403

FILTRO COMBUSTIVEL CUMMINS
ELETRONICO VOLARE
FILTRO OLEO VOLARE
FILTRO SEPARADOR
AGUA/COMBUSTIVEL VOLARE
GARFO TRANS VWC 7.110/13.130
VOLARE
GRAXA 1/2 KG VOLARE
KIT EMBREAGEM VOLARE W-8
VOLARE
LAMPADA FAROL VOLARE
LONA FREIO TRAS VWC 8-120 8-150
9-150 03/ONIBUS VOLARE
LUVA TRANS VWC 7.110/13.130
VOLARE
MOLA CUICA FREIO SPINGER 30X30
TDS VOLARE
MOLA RETONO FREIO D/T VWC 8.140
VOLARE
MOLA SAPATA FREIO DIANT/TRAS
VWC 8-140 VOLARE
OLEO 140 01LT VOLARE

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

6,00

404

OLEO 5W30 01LT VOLARE

AUTO PEÇAS VOLARE

UND 20,00

405

OLEO 80 01LT VOLARE

AUTO PEÇAS VOLARE

UND 10,00

406

385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402

OLEO 90 01LT VOLARE

AUTO PEÇAS VOLARE

UND 10,00

407

OLEO FREIO 500ML DOT 03 VOLARE

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

6,00

408

OLEO HIDRAULICO 01LT VOLARE

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

6,00

409

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

4,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

4,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

414

PALHETA LIMPADOR VOLARE
PONTA TRANS VWC 7.110/13.130
VOLARE
REPARO ALAVANCA VWC 7.90
VOLARE
REPARO CUICA VWC 7-100 8-140
16/24 VOLARE
RETENTOR PINHAO 8-140 F-4000 99
VOLARE
RETENTOR RODA DIANT VOLARE W-8

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

4,00

415

RETENTOR RODA TRAS F-4000 VWC

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

4,00

410
411
412
413
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416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

TDS (RODA PARADA) VOLARE
ROLAMENTO DE CENTRO CARDAN
VOLARE
ROLAMENTO LAT CORDA F-4000
BRASEIXO VOLARE
ROLAMENTO PINHAO DIF DIANT F4000 BRAS VOLARE
ROLAMENTO PINHAO DIF TRAS F4000 VWC BRAS VOLARE
ROLAMENTO RODA DIANT EXT F12000 VOLARE W-8
ROLAMENTO RODA DIANT INT
VOLARE W-8
ROLAMENTO RODA TRAS EXT F-4000
VWC TDS VOLARE
ROLAMENTO RODA TRAS INT F4000/VWC VOLARE
SELANTE MWM VOLARE
SEMI EIXO VOLARE A-5 A-6 A-8 VWC
8-120 8-150 VOLARE
TAMBOR FREIO DIANT TRAS VOLARE
A8
TENSOR DA POLIA VOLARE
TERMINAL ALAVANCA VWC 7-100 8140 LE . VOLARE
TERMINAL ALAVANCA VWC 7-100 8140 LE VOLARE
TERMINAL DIREÇÃO VWC 7.90 LD
VOLARE
TERMINAL DIREÇÃO VWC 7.90 LE
VOLARE
TRAVA DE RODA VOLARE
SERVIÇO MECÂNICO IVECO
SERVIÇO MECÂNICO MBB
SERVIÇO MECÂNICO MOTOR MAN
SERVIÇO MECÂNICO MWM X 12
SERVIÇO MECÂNICO VOLARE

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

3,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

4,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

4,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

4,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

4,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

6,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

2,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

3,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

3,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

3,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

3,00

AUTO PEÇAS VOLARE

UND

3,00

AUTO PEÇAS VOLARE
MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS
MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS
MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS
MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS
MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS

UND

6,00

HORA

100,00

HORA

100,00

HORA 1000,00
HORA 1000,00
HORA 150,00

2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. Justifica – se a contratação, em razão da trajetória diária feita pelos ônibus escolares, conduzindo alunos nos
três turnos em estradas vicinais, que em decorrência do tempo e chuvas ficam em condições precárias, é comum o
desgaste de peças desse ônibus, fazendo-se necessário desta forma as substituições, assim considerando a nossa
responsabilidade com a segurança de todos que utilizam deste transporte, confirmamos a necessidade de reposição
de peças e serviços correspondente a frota de ônibus do programa caminho da escola da secretaria municipal de
educação.
2.2. O quantitativo deve ser estimativo, pois não há como prever qual peça e acessórios ou componente irá
danificar;
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2.3. Para atender as despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Termo de referência, a exemplo dos
exercícios anteriores, as Unidades Gestoras vêm tendo regularmente provisão orçamentária da Prefeitura Municipal
de Laje e de convênios celebrados, para aquisição de peças e serviços de manutenção, demandando a correta
observância aos preceitos legais que regem as compras do Município;
2.4. Justificadamente, portanto, opta-se por realizar-se a presente licitação, valendo-se do Sistema de Registro de
Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades das Ordens citadas nos requisitos fundamentais para
utilização desse sistema, a saber: bens de aquisição frequente, quantitativo que não se pode definir previamente
com exatidão, necessidade de entregas parceladas e a pluralidade de órgãos beneficiados.
2.5. A contratação objeto deste Termo de Referência obedecerá ao disposto na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente
as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Federal nº 7.982/2013.
2.6. Os serviços a serem contratados constituem-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas
por seu respectivo plano de cargos.
2.7. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração,
vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
2.8. No presente caso, a natureza comum dos materiais a serem adquiridos pela Administração autoriza da
realização da licitação através da modalidade de PREGÃO, na forma Presencial.
2.9. A adjudicação por menor preço global se deve ao fato de todos os serviços relacionados ao serviço estarem
intrinsecamente relacionados. A execução dos serviços por mais de uma empresa acarretaria elevado custo de
administração em uma complexa rede de coordenação entre os projetos e, certamente, comprometeria a qualidade
e efetividade dos resultados para a Prefeitura Municipal.
O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO registrou ainda outra decisão sobre o assunto, destacando-se o seguinte
excerto do voto do Ministro Relator MARCOS BENQUERER COSTA: “(...) A necessidade de adjudicação global foi
bem demonstrada pela unidade técnica, pois os diversos itens licitados estão intrinsecamente relacionados, fazendo
parte do mesmo processo produtivo. Assim, a adjudicação por itens poderia provocar que mais de uma empresa
participasse da produção o que demandaria esforços gerenciais adicionais e dificuldades na responsabilização
pelos trabalhos não executados adequadamente. (TCU, Acórdão nº 1.039/2005)”.
2.10. Haverá a possibilidade da subcontratação parcial do objeto, mediante solicitação e aprovação da
Administração. A subcontratação justifica-se pela ampliação da competitividade do certame, uma vez que
pouquíssimas empresas teriam condições de realizar todo o objeto da licitação sem a necessidade de subcontratar.
2.11. DA PREVISÃO DE DISTÂNICIA MÁXIMA ENTRE A SEDE E A OFICINA
A fixação da área de localização do estabelecimento comercial, neste caso, é indispensável, evitando prejuízos
econômicos, visto que a localização em outro município ou em distância superior a 90 quilômetros encarece o custo
final da contratação, ensejando também perda de tempo.
De acordo com Marçal Justen Filho, “o ato convocatório da licitação deve estabelecer condições que assegurem a
seleção da proposta mais vantajosa (...), com observância do princípio da isonomia. É essencial que a licitação
seja um procedimento orientado por critérios objetivos, sendo ilícita a adoção de cláusulas ou quaisquer
práticas que, de modo parcial ou total, restrinjam, afetem ou dificultem ilegitimamente a competição1.”
Isso não significa, todavia, que a Administração Pública não pode prever exigências necessárias para garantir a
melhor contratação possível em face de sua necessidade. O que não se admite é a fixação de cláusulas e
1

FILHO, Marçal Justen. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 93
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condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação por estabelecerem
circunstâncias impertinentes ou irrelevantes na especificação do objeto a ser contratado.
Portanto, toda e qualquer exigência editalícia deve guardar estrita pertinência com o objeto da contratação, cabendo
à Administração Pública, mediante justificativa técnica adequada e suficiente, demonstrar a essencialidade de tais
condições, sob pena de restringir indevidamente o caráter competitivo da licitação.
Exemplo disso é a contratação de manutenção de veículos, na qual os veículos da Administração Pública devem se
deslocar até a oficina para serem manutenidos. Nesse caso, considerando que a localização dos postos de
atendimento tem influência direta na obtenção de proposta mais vantajosa, entende-se possível a Administração
Pública delimitar uma distância máxima do estabelecimento do fornecedor a ser contratado de sua(s) sede(s), dado
que admitir a participação de licitantes com oficinas em locais distantes poderá acarretar, ao final, em custo
demasiado a contratante, que terá que percorrer quilômetros para consertar seus veículos, prejudicando, assim, o
interesse público almejado com a contratação.
Nesse sentido, bem explica Marçal Justen Filho:
“Há casos em que o particular deverá manter disponível para a Administração um local para a
execução da prestação. O exemplo clássico é o fornecimento de combustível. O contrato pode
estabelecer que o particular manterá um posto de fornecimento de combustível, ao qual se dirigirão as
viaturas da Administração para abastecimento, quando necessário. Nesse caso, a distância
geográfica até o posto representa um fator relevante por duas razões, eis que o deslocamento do
veículo importa consumo de combustível e de tempo. Logo, quanto mais distante o posto, tanto maior
será o combustível e o tempo despendidos. Isso significa que a questão geográfica apresenta
relevância sobre o conteúdo da prestação a ser executada, o que exige indispensável consideração2.”
Ressalte-se, somente, que a delimitação da distância de localização dos oficinas deve ser fixada pela Administração
Pública a partir de critérios razoáveis e proporcionais, sempre buscando atender o interesse público com o menor
dispêndio de recursos possível.
Conforme bem explicam Jessé Torres Pereira Júnior e Marinês Rastelatto Dotti, “(...), em face das restrições à
competição e da busca da proposta mais vantajosa que a adoção da medida pode ensejar, é necessário que o
administrador público justifique a decisão pela delimitação de área, apresentando os pressupostos de fato e
de direito que a amparam, sobretudo relacionados à economicidade, eficácia e eficiência para a atuação
administrativa3, (...).”
Assim, comprovada a vantajosidade, bem como a pertinência e relevância de tal exigência, julga-se possível a
Administração Pública realizar licitação para a aquisição de serviços de manutenção da frota veicular, delimitando
em edital uma distância máxima do estabelecimento prestador a ser contratado de sua(s) sede(s).
Na senda deste entendimento, a Administração optou por delimitar a uma distância de até 90 km da sede da
Administração a localização do estabelecimento onde poderá se dar a manutenção do veículo. Fixar-se distância
menor, limitaria sobremaneira o universo de participantes e em distância maior, comprometeria a economia e a
eficiência da Administração, vez que como sustentado acima o deslocamento do veículo importa consumo de
combustível e de tempo.
O tempo e o deslocamento entre a cidade de Laje e outras circunvizinhas são:

FILHO, Marçal Justen. Comentários..., p. 97-98.
JÚNIOR, Jessé Torres Pereira. DOTTI, Marinês Rastelatto. Manutenção da frota e fornecimento de combustíveis por rede credenciada,
gerida por empresa contratada: prenúncio da “quarteirização” na gestão pública? Disponível
em: <http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/2048793>.
2
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CRITÉRIOS
TEMPO/DISTÂ
NCIA4
A DISTÂNCIA
POR
RODOVIAS É
DE
APROXIMADA
MENTE:
EM LINHA
RETA A
DISTÂNCIA É
DE:
O TEMPO DE
VIAGEM É DE
APROXIMADA
MENTE:

MUTUIP
E

JEQUIRI
ÇA

SÃO
MIGUEL
DAS
MATAS

AMARGOS
A

NAZARÉ

SANTO
ANTONIO
DE JESUS

VALENÇ
A

19 KM

29 KM

16,9 KM

43,6 KM

76KM

44KM

63,4KM

11 KM

17.34KM

14.05 KM

24,56 KM

48,70KM

29,68 KM

43,95 KM

19 MIN

29MIN

31 MIN

54 MIN

1H e
6MIN

50MIN

1H e
10MIN

Em situação semelhante já decidiu o TCU:
Nas licitações de serviços de manutenção e reparo de veículos, o emprego de critério de
distância máxima entre a localização do órgão licitante e a da empresa licitante pode ser
utilizado, desde que represente solução que garanta a economicidade almejada e não
imponha restrições desnecessárias ao caráter competitivo do certame. Acórdão
520/2015-Segunda Câmara | Relator: VITAL DO RÊGO
No caso, o estabelecimento da distância de 90 km, se deu para ampliar o universo de pessoas aptas a prestar
serviços para Administração, sem comprometimento de eficiência e economia para o Município de Laje, já que na
cidade existem vários estabelecimentos aptos a prestarem serviço. As viaturas são manutenidas com regularidade e
de modo a permitir o deslocamento para itinerários pré-estabelecidos, calculando-se a necessidade de ida e volta o
que, em regra, impede a ocorrência de “ panes secas”.
Não será admitida uma distância superior a 90 km da Sede da Prefeitura Municipal, em face do comprometimento
da economia e eficiência da Administração. Pois quanto mais distante a oficina, tanto maior será o combustível e o
tempo despendidos.
2.12. Definição e aplicação do julgamento
Constitui um critério de julgamento decorrente do tipo de licitação menor preço. Na aplicação desse critério, o menor
preço é apurado sobre o parâmetro de preços estimado pela Administração no ato convocatório. Assim, quem
oferece o menor preço é considerado o vencedor do certame.

3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 Os serviços de manutenção objeto desta licitação, deverão ser executados previamente e corretivamente.
3.1.2. A presente licitação tem por escopo a contratação da prestação dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva e de reparo, com reposição de peças, acessórios e lubrificantes, em veículos automotores, pertencentes a
Prefeitura Municipal de Laje, relacionados no Anexo I – Apêndice I e conforme condições descritas abaixo.

4

http://www.entrecidadesdistancia.com.br/
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3.1.2.1. O horário de atendimento pela CONTRATADA deve ser das 08h00minh às 18:00h, de segunda à sexta, e
aos sábados, das 08:00h às 12:00h.
3.1.2.2 A manutenção preventiva consiste na revisão periódica dos veículos, de acordo com os planos de
manutenção preventiva constantes dos manuais fornecidos pelas montadoras, para cada modelo, com a finalidade
de avaliar as condições de funcionamento destes, além de detectar possíveis desgastes em acessórios, peças e
outros elementos.
3.1.2.3 A manutenção corretiva consiste na solução de eventuais problemas, danos ou defeitos existentes, assim
como os que venham a surgir no curso do contrato, de forma a garantir o perfeito funcionamento dos veículos.
3.1.2.4. Os serviços a serem contratados incluem o fornecimento e aplicação de todas as peças, materiais e
acessórios que se fizerem necessários à execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva e de reparo.
3.1.2.5 A CONTRATADA será responsável pelos veículos que estejam em suas instalações para a manutenção até
a entrega definitiva do veículo ao CONTRATANTE, através do preenchimento do Termo de Aceite, cujo Modelo
consta deste Edital.
3.1.2.6 A CONTRATADA deverá possuir os seguintes requisitos mínimos de instalações, aparelhamento e pessoal
técnico adequado para realização do objeto desta licitação.
3.1.2.6.1 Quanto às instalações prediais e aparelhamento:
3.1.2.6.1.1 A empresa deverá estar instalada dentro da distância permitida neste Edital. Todavia, a justificativa, em
cada caso específico, há de prevalecer, a fim de evitar excluir da licitação empresas localizadas à distância de
poucos metros do órgão ou entidade licitante, por se situarem em Município vizinho.
3.1.2.6.1.2 As instalações prediais e todo o aparelhamento necessário à execução dos serviços objeto da presente
licitação deverá ser compatível com o tipo de veículo a ser manutenido e possuir os seguintes itens (OBS.: Neste
item, a Administração deve verificar, pela quantidade e tipo de veículo(s), quais as condições tecnicamente
imprescindíveis, tendo sido indicadas pela Secretaria de Administração as seguintes):
a) Área Reservada para serviço mecânico com elevador;
b) Área Reservada para serviço elétrico;
c) Sala de espera;
d) Cobertura nas Áreas de serviço;
e) Área fechada e com segurança para guarda dos veículos em manutenção;
f) Equipamento para alinhamento e balanceamento;
g) Equipamento de Check-Up;
h) Máquina de limpeza de bico injetor;
i) Aparelho para diagnóstico de Injeção;
j) Lâmpada de ponto eletroscópica;
k) Prensa para tirar rolamento e buchas;
l) Equipamento de retirada de motores.
3.1.3. A manutenção preventiva refere-se à execução de serviços obrigatórios de revisões estimadas no manual do
condutor, levando-se em conta a quilometragem dos veículos não abrangidas pela garantia técnica, precavendo
eventuais quebras e defeitos nos veículos, mantendo-os em perfeito estado de uso, incluindo-se as trocas
autorizadas de peças que se fizerem necessárias ao bom funcionamento do veículo.
3.1.4. A manutenção corretiva destina-se a restabelecer o veículo em perfeito estado de uso, mediante a
substituição autorizada de peças que se apresentarem danificadas, gastas ou defeituosas e/ou execução de
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regulagens, ajustes mecânicos, elétricos e o que mais seja necessário ao restabelecimento das condições do
veículo;
3.2 Os serviços a serem executados, além do constante no manual do fabricante do veículo, deverão observar o
disposto nos seguintes itens:
3.2.1 Revisão do sistema de transmissão: lubrificação de diferencial, caixa de câmbio, folgas e balanceamento de
eixo cardã, se houver, juntas homocinéticas, trizetas e suas respectivas coifas, pontas de eixo, coxins e outros;
3.2.2 Revisão do sistema de direção: aperto dos parafusos, regulagem e conferência de terminais, lubrificação
(graxa e óleo), barra de direção, bomba de direção, folgas, correia da bomba, caixa de direção, alinhamento,
balanceamento, cambagem das rodas e outros;
3.2.3 Revisão do sistema de freio: regulagem de freio, verificação do desgaste das pastilhas, lonas, do discos,
tambores, nível do fluído de freio e substituição se necessário, verificação de servofreio, cuícas de freio, cilindro
mestre e auxiliares, freio de estacionamento (cabos, pedais, alavancas), válvulas (pneumáticas) e outros;
3.2.4 Revisão do sistema de arrefecimento: exame de radiador, verificação do nível da água e mangueiras e outros;
3.2.5 Revisão de motor: verificação das correias, óleo, filtro de óleo e combustível, juntas, coxins, bombas injetoras,
turbinas e substituições se necessário com fornecimento completo dos insumos e outros;
3.2.6 Revisão do sistema de suspensão: molas, amortecedores, batentes, coifas, bandejas superiores e inferiores,
buchas, pivôs, barra estabilizadora, rolamentos internos e externos e outros;
3.2.7 Revisão do sistema de exaustão de gases do motor: escapamentos intermediário e final, catalizadores,
coletores de escape e suas respectivas juntas;
3.2.8 Revisão do sistema elétrico, incluindo baterias automotivas e os acessórios de sinalização (giro flex, estrobo,
entre outros);
3.3 A CONTRATADA deverá aplicar peças, materiais e acessórios novos, originais ou genuínos, não podendo
valer-se, em nenhuma hipótese, de itens recondicionados, do mercado paralelo ou de outra procedência, sem
expressa e prévia autorização, através documento oficial, do Gestor do Contrato, devendo inclusive cumprir com os
prazos de garantia previstos neste Termo de Referência.
3.3.1.No caso de constatação de defeito ou mau funcionamento das peças, materiais ou acessórios empregados na
manutenção, fica a CONTRATADA obrigada a realizar a correção do serviço, com a substituição do item falho,
inclusive o transporte do veículo, se necessário, sem ônus para a CONTRATANTE. O prazo máximo para o início
dos trabalhos de correção será de 02 (dois) dias úteis, e o prazo máximo para a conclusão será o mesmo
inicialmente estabelecido.
3.4 E para fins desta contratação serão consideradas:
3.4.1 Peças originais são aquelas fornecidas pelo fabricante, o qual produz as peças/acessórios e os fornece às
montadoras. Nesse caso, o fabricante detém o projeto para fornecimento à montadora, porém em embalagem,
controle de qualidade e garantia próprios, diferente da montadora.
3.4.2 Peças genuínas são aquelas fornecidas pela montadora do veículo, de fabricação própria ou de outros
fabricantes/fornecedores, que abastecem a linha de montagem com peças produzidas seguindo as especificações e
projeto do fabricante do veículo, especificações essas como: medidas, qualidade do material, variações padrão e
outras características que propiciem um funcionamento harmônico com os demais componentes Estas peças
passam por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a vida útil e a originalidade do veículo.
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3.4.3 Peças do mercado paralelo são aquelas produzidas por fabricantes que buscam copiar as peças
genuínas/originais, entretanto não atendem as características exigidas pelo fabricante podendo danificar outros
componentes do veículo, pondo em risco a segurança e a vida útil dos demais componentes ou agregados que
compõem um sistema. Cabe ressaltar, ainda, que quando uma peça aplicada vem a se danificar dentro do prazo de
garantia, a licitante vencedora garante não só a peça aplicada como também os componentes que venham a se
danificar em decorrência da sua quebra.
3.5 A CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva o valor das horas
trabalhadas, tomando por base na Tabela Tempária do Sindicato das Empresas de Reparação de Veículos do
Estado da Bahia (SINDIREPA-BA), tabela esta a cargo da CONTRATADA.
3.5.1 O número máximo de horas para cada serviço deverá ser o previsto na tabela citada.
3.5.2 Para os modelos de veículos que não constam na Tabela Tempária será adotado equivalência com outro
modelo e/ou marca conforme descrito no Apêndice I.
3.6. será considerado o valor de uma peça de outro modelo ou marca de veículo que apresente similaridade e seja
aplicável ao veículo em questão;
3.7. Caso seja verificado preço acima do valor de mercado, a qualquer momento, a Prefeitura Municipal de Laje
poderá abrir diligência para apuração do melhor preço, através de comparação com demais tabelas de mercado,
informando à CONTRATADA do valor encontrado para aquisição.
4. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
4.1 A demanda do órgão tem como base as seguintes características:
4.1.1 O Apêndice I contêm a relação dos possíveis veículos a serem manutenidos, de acordo com o surgimento da
necessidade, durante o período de vigência do processo;
4.1.2 O quantitativo de peças e mão-de-obra/hora estimadas, conforme descrito no objeto, servirá tão somente de
subsídio às licitantes na formulação das propostas e a Pregoeira na análise e aferição da proposta mais vantajosa
para a Prefeitura Municipal de Laje, não se constituindo, portanto, em obrigações futuras;
5. MATERIAIS E ESTRUTURAS A SEREM DISPONIBILIZADOS
5.1 Por ocasião da execução dos serviços, a empresa CONTRATADA deverá apresentar as seguintes CONDIÇÕES
MÍNIMAS de equipamentos e instalações, conforme segue:
5.1.1 Área útil coberta com piso cimentado de no mínimo 200 m², excluindo-se a área destinada ao setor
administrativo, com sistema de iluminação adequada, condições de segurança e área para manobra de veículos;
5.1.2 Laboratório de injeção eletrônica, equipado com escâner, sistema de teste e limpeza de injetores;
5.1.3 Elevadores;
5.1.4 Girafa;
5.1.5 Compressor de ar;
5.1.6 Caixa de ferramenta completa;
5.1.7 Teste de alternador;
5.1.8 Carregador de bateria;
5.1.9 Instrumentos adequados de medição tais como: multímetro, torquímetro, paquímetro, micrômetro de 0,25 a
075;
6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO
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6.1 Em razão da natureza do objeto, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administração, ficando a contratada ciente do serviço a ser realizado quando da comunicação feita pela contratante.
6.2 Havendo necessidade de manutenção de algum veículo pertencente a frota da Prefeitura Municipal de Laje
(Apêndice I), a CONTRATANTE encaminhará Ordem de serviço na qual será informado, de forma sucinta pela
Secretária Municipal de Educação, os problemas apresentados pelo veículo e o removerá ao pátio da
CONTRATADA.
6.3. Fica a cargo da CONTRATANTE a remoção e devolução do veículo, quando a distância entre o pátio da
CONTRATADA e a Prefeitura Municipal de Laje, localizado à Praça Raimundo José de Almeida, nº 01, Centro, Laje
- Bahia, não exceder a distância de 90 (noventa) quilômetros, distância essa medida através de percurso por vias
pavimentadas.
6.4 Caso o local onde os serviços serão realizados exceda o limite estabelecido no item 6.3, ficará a cargo da
CONTRATADA remover e devolver os veículos que necessitarem de manutenção na Praça Raimundo José de
Almeida, nº 01, Centro, Laje - Bahia e nas Unidades Administrativas participantes, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, contados a partir da solicitação de remoção, nos seguintes endereços indicado na Ordem de Serviço.
6.5 A cada serviço a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, por meio de Ordem de serviço.
6.6. O Gestor do Contrato poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo parcialmente,
comprometendo-se a CONTRATADA a executar o que for aprovado.
6.7 Caberá a CONTRATADA juntar a Tabela Tempária da SINDIREPA/BA, para nortear a aprovação das Ordens
de Serviços e autorização dos serviços, comprovando a prática dos preços de acordo com a hora trabalhada, para
futuras auditorias e prestações de contas.
6.8 Caso haja discrepância nas horas necessárias para a execução de serviços apresentadas e as horas constantes
na Tabela Tempária, a CONTRATADA deverá solicitar por escrito, apresentando fundadas justificativas, para
autorização do Gestor do Contrato.
6.9. As peças e suas quantidades, bem como o número de horas/serviços a serem executados, deverão
corresponder ao efetivamente necessário para a realização da respectiva manutenção do veículo, devendo a
CONTRATADA abster-se de propor peças, serviços e horas em desacordo com o realmente empregado em cada
caso concreto, conforme o que prevê o fabricante do veículo.
6.10. Os serviços serão executados na oficina da CONTRATADA, após o recebimento da Ordem de Serviço
preenchida com descrição dos serviços e peças, assinada e autorizada pelo Gestor do Contrato, em local
coberto, limpo e fechado, sem acesso do público externo, de modo que ofereça segurança, inclusive da
CONTRATADA, visto tratar-se de veículos oficiais com equipamentos de radiocomunicação, deixando-os livres da
ação da chuva, vento, poeira, granizo e demais intempéries. No caso de danos causados aos veículos, enquanto na
guarda da CONTRATADA, todos os reparos necessários serão de responsabilidade da CONTRATADA.
6.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as peças, antes de
serem aplicadas nos veículos da CONTRATANTE, fornecendo relação das mesmas e seus respectivos códigos,
que serão verificados por servidor ou Comissão especialmente designada(s) pela autoridade competente da
Contratante.
6.12. A garantia das peças, materiais e acessórios será de acordo com o estipulado pelo fabricante, não podendo
ser inferior a 3 (três) meses, contados a partir da data de recebimento pelo fiscal de contrato.
6.13 Na realização dos serviços, objeto deste Termo de Referência, serão obedecidos os seguintes prazos,
contados após o recebimento da Ordem de serviço Autorizada pelo Gestor do Contrato pela CONTRATANTE:
6.13.1 revisão do sistema de transmissão: 01 (um) dia útil.;
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6.13.2 revisão do sistema de direção: 01 (um) dia útil.;
6.13.3 revisão do sistema de freio: 01 (um) dia útil.;
6.13.4. revisão do sistema de arrefecimento: 01 (um) dia útil.;
6.13.5. revisão de motor: 01 (um) dia útil.;
6.13.6. revisão do sistema de suspensão: 01 (um) dia útil.;
6.13.7revisão do sistema de exaustão de gases do motor: 01 (um) dia útil.;
6.13.8 revisão do sistema elétrico: 01 (um) dia útil.;
6.14 Qualquer teste pós-manutenção, que exija saída dos limites do pátio da empresa CONTRATADA, só poderão
ser realizados COM O ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR DESIGNADO PELA CONTRATANTE.
6.15. Os serviços e materiais serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta.
6.16. Os serviços e materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
6.17. Os serviços e materiais serão recebidos definitivamente no prazo previsto neste termo de referência, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais
fornecidos, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
6.18. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
6.19. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.
6.20. A Ordem de Serviço, terá força de contrato, conforme prevê o art. 62, da Lei 8.666/93.
7. DA VISTORIA
7.1. Não se exigirá que o licitante realize vistoria do local de realização do serviço. Entretanto, poderá a
Coordenação de Compras da Secretaria de realizar vistoria nas instalações e equipamentos utilizados pelo Licitante
para a prestação de serviços objeto desta Licitação.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
8.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
8.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
8.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no
Edital e seus anexos;
8.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação
dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e
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equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de
Referência e em sua proposta;
9.1.1 Em caso de concessão de férias coletivas, por parte da CONTRATADA, aos seus funcionários, tal situação
não poderá eximir a obrigação de manter estrutura mínima para atendimento das demandas da CONTRATANTE.
9.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
dos materiais empregados;
9.3 Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
9.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;
9.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
9.6 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
9.7 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a
execução do serviço;
9.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
9.9 Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra
oferecida para atuar nas instalações do órgão;
9.10 Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do
serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
9.11 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
9.12 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência
neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
9.13 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
9.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
9.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.16 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.17 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666, de 1993.
10. DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, nos seguintes serviços: retífica de motor, transporte/remoção
de veículos, manutenção de sistema de ar condicionado, manutenção e correção dos sistemas especiais de
sinalização, de comunicação e de advertência sonora que não forem os originais do fabricante do veículo,
instalação de acessórios automotivos, as revisões nas concessionárias autorizadas dos veículos que estiverem
dentro do prazo de garantia oferecido pelo fabricante, desde que atendidas as demais exigências deste Termo de
Referência, permanecendo inteiramente responsável pela segurança e integridade física do bem contra danos
materiais, furto, roubo, incêndio, intempéries da natureza de qualquer espécie, que venha a atingir o patrimônio do
Município de forma parcial ou total, não transferindo a responsabilidade à subcontratada. O serviço que for
terceirizado não poderá ultrapassar o valor cobrado pela mão-de-obra/hora da CONTRATADA e o mesmo deverá
ainda respeitar o limite máximo da Tabela Tempária para execução do serviço, nos termos contratados.
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10.3 A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.
10.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, a CONTRATADA deverá informar a relação das empresas e quais
serviços poderão efetuar nos veículos da CONTRATANTE, onde deverá constar o nome das subcontratadas, nº do
CNPJ, endereço completo, nome do responsável, bem como declaração de que presta serviço a CONTRATADA,
que terá responsabilidade direta e exclusiva na subcontratação, sem qualquer tipo de vínculo negocial com o
Município (Contratante), e deverá garantir o acesso dos representantes da CONTRATANTE nas instalações das
subcontratadas para acompanhamento dos serviços, quando a CONTRATANTE julgar necessário.
10.5 Fica à cargo da CONTRATANTE a entrega do veículo no pátio da empresa subcontratada (custos,
coordenação e preparação da viatura). Quando for necessário o deslocamento do veículo em vias públicas, a
CONTRATADA deverá avisar a CONTRATANTE, que designará um motorista militar para realizar a condução do
veículo. Em nenhuma hipótese esse deslocamento poderá ser realizado com motorista civil ou com o veículo sem
as condições necessárias para o deslocamento, inclusive sem as condições necessárias de apresentação, nestes
casos será autorizado apenas o deslocamento por outros meios (guincho ou cegonha).
10.6 No caso de necessidade de subcontratação de algum serviço que não conste no item 10.1, a CONTRATADA
deverá solicitar autorização à CONTRATANTE para a realização do mesmo, justificando a necessidade de
subcontratação, que somente poderá ser de caráter excepcional.
10.7 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratação.
11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
11.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
12. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
12.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da
execução dos serviços e do contrato.
12.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referência.
12.4 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.5 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.
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12.6 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art.
67 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.7 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.8 A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:
12.8.1 Visitas diárias de servidor designado ao local onde os serviços estejam sendo realizados;
12.8.2 Designação pela CONTRATANTE de servidor para realizar acompanhamento técnico dos serviços que
estarão sendo realizados pela CONTRATADA ou SUBCONTRATADA;
12.9 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada
que:
13.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
13.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.3 fraudar na execução do contrato;
13.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
13.1.5 cometer fraude fiscal;
13.1.6 não mantiver a proposta.
13.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
13.2.2 multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida.
13.2.3 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto, até o limite de 15 (quinze) dias;
13.2.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
13.2.4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, pelo prazo de até dois
anos;
13.2.5 impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente descredenciamento no Cadastro de
Fornecedores pelo prazo de até cinco anos;
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13.2.6 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
13.3.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
13.3.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; demonstre não possuir idoneidade
para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
13.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
13.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da
proporcionalidade.
14. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
14.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no mercado local.
14.2. O Setor Responsável pela cotação de preço foi o Departamento de Compras deste Município, através do Sr.
Gilvan de Sousa Andrade.
14.3. Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo Administrativo nº 0373/2019, com
vistas franqueadas a todos interessados, conforme entendimento exarado no Acordão n.º 114/2007 – Plenário do
Tribunal de Contas da União, dentre outros no mesmo sentido, citem-se os Acórdãos nº 1.248/2009 e 1935/2006,
todos do Plenário.

VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL
ITEM
01

DISCRIÇÃO DO
VEÍCULO
ÔNIBUS VOLKSWAGEM

02

ÔNIBUS VOLKSWAGEM

04

ÔNIBUS VOLKSWAGEM

05

ÔNIBUS VOLKSWAGEM

06

ÔNIBUS VOLKSWAGEM

07

ÔNIBUS VOLKSWAGEM

08

ÔNIBUS VOLKSWAGEM

09

ÔNIBUS VOLKSWAGEM

PLACA
OLG
4515
OLG
7392
OLG
8955
NZD
6408
NZE
3188
OLG
6672
OLG
8764
OLG
1504

MOTOR
MOTOR MAN
MOTOR MAN
MOTOR MAN
MWM X 12
MWM X 12
MOTOR MAN
MOTOR MAN
MOTOR MAN
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10

ÔNIBUS VOLKSWAGEM

11

ÔNIBUS VOLKSWAGEM

12

ÔNIBUS VOLKSWAGEM

13

ÔNIBUS VOLKSWAGEM

14

ÔNIBUS VOLKSWAGEM

15

ÔNIBUS VOLKSWAGEM

16

ÔNIBUS VOLKSWAGEM

17

ÔNIBUS IVECO

18

ÔNIBUS IVECO

19

ÔNIBUS MARCOPOLO

20

ÔNIBUS MERCEDEZ
BENZ

NZD
3371
NZD
4562
OLG
1684
OLG
2416
NZD
2152
OLG
0392
NZD
9250
PKT
2972
NZE
0713
OUN
4754
OUT
7116

MWM X 12
MWM X 12
MOTOR MAN
MOTOR MAN
MWM X 12
MOTOR MAN
MWM X 12
IVECO
IVECO
VOLARE
MBB

Laje - BA, 20 de Novembro de 2019

Patrizia Andrade Ferreira
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
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ANEXO II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0373/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019/SRP
Aos ......dias do mês de............ de ....., de um lado o MUNICÍPIO DE LAJE, pessoa jurídica de direito interno,
inscrito no CNPJ sob o nº ____________________________, com sede na [endereço completo], conjuntamente,
por seu Gestor, Prefeito____________________ [inserir nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula
de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº
________________,, doravante denominado Contratante em face da classificação das propostas apresentadas na
respectiva licitação com a finalidade de selecionar propostas para o registro de preços para a prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva para os ônibus escolares pertencentes à frota operacional da
Prefeitura Municipal de Laje, por deliberação da Pregoeira devidamente publicada e homologada no Diário Oficial
do Município de Laje do dia ....../...../20.. resolve registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) classificada(s) abaixo,
respeitadas as disposições das Leis Federais nº. 8.666/93 e 10.520/02, consoante as cláusulas e condições do
Edital Pregão Presencial nº 048/2019/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes integrantes deste
instrumento, independente de transcrições, e mediante as cláusulas enunciadas a seguir.
FORNECEDOR(S)
1.
Nome da Empresa, com sede no …......, representada neste ato por seu representante legal,
Sr..........................................identidade nº...........................CPF nº.................................CNPJ.........................., para
os seguintes itens:
ITEM

DESCRIÇÃO

XX

[A ser preenchido após
a Homologação – com
informações idênticas
às da Proposta cujo
objeto for adjudicado
em consonância com o
Termo de Referência –
Anexo I].

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE
ESTIMADA

VL UNIT.

VL.TOTAL

TOTAL: R$ (XXXXX)

[....]
OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº 048/2019/SRP, conforme
especificações e condições constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual estão contemplados o prazo de
execução e a estimativa das quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pela Secretaria de
Educação, Cultura, Esporte e lazer de Laje, na medida das suas necessidades e que a este termo integram, como
se transcritas.
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1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de
(_ ) meses (obs.: máximo de 12 meses, computadas
neste, as eventuais prorrogações) contados a partir da data da assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que
tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições
fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Preço inferior a 12 (doze) meses, será admitida a prorrogação da
vigência da Ata de Registro de Preços, para completar este prazo, sempre que as condições de contratação
continuarem se mostrando vantajosas para a Administração).
1.3. A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do
Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente,
desde que presentes as condições do art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93.
1.4. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da
Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
1.6. 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
assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.7. O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata de
Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por
cento)da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
2 - O PREÇO
2.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da
proposta, após o que a concessão de reajustamento, será feita mediante a aplicação do INPC/IBGE.
2.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iniciativa da Administração, em decorrência de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, ou de
eventual redução daqueles praticados no mercado, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
2.3. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes do respectivo Registro de Preços.
2.4. O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pelo beneficiário do registro no prazo máximo de um
ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211 da Lei Federal nº
10.406/02.
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3 - DA CONTRATAÇÃO
3.1. Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter, durante todo
o prazo de validade do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, ficando
esclarecido que, nos termos da legislação vigente, não serão contratados fornecedores ou prestadores de serviço
que não estejam com documentação regular.
3.2. O fornecedor será convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, contado da data do recebimento da convocação.
3.3. Na hipótese do fornecedor convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração poderá convocar os demais licitantes que
tenham os seus preços registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados pelos preços apresentados pelo primeiro colocado.
3.4. Na hipótese dos demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços apresentados pelo primeiro
colocado, a Administração poderá contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo preço por
eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser
comprovado nos autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante legal da
empresa ou mandatário com poderes expressos.
3.6. Os contratos celebrados em decorrência do Registro de Preços estão sujeitos às regras previstas na Lei
Federal nº 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigência.
3.7. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se
fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado
3.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente,
até o 30º (trigésimo) dia, contado da data da apresentação da fatura, após concluído o recebimento definitivo, em
consonância com o disposto no art. 5º e art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93.
4.2. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ao) ser apresentada(s) para pagamento após a conclusão da
etapa do recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela Contratada de todas as obrigações pertinentes ao
objeto contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo
para pagamento somente fluirá após o efetivo atesto do recebimento definitivo.
4.4. O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigação, com base no valor do preço vigente.
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5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da documentação probatória pertinente, relativa
ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigação.
4.6. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentação da nota
fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como obrigações financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus
para o Contratante.
4.7. As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal eletrônica.
4.8. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC
do IBGE pro rata tempore.
4.9. Nas compras ou Serviços para entrega ou execução imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega
até 30 (trinta) dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira
correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde
que não superior a quinze dias, em conformidade com o § 4º. do art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93.
5 - A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
5.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições previstas no art. 143 da
Lei Federal nº 8.666/93.
5.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iniciativa do Município de Laje, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato
que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as
necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o órgão
gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do recebimento da ordem de
serviço;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
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5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do item da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos fixados pelo
órgão controlador.
5.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos decorrentes de
respectiva licitação, a qual dependerá de requerimento formal do contratado e de comprovação do impacto que
gerou o eventual desequilíbrio econômico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.
6 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. Competirá ao Contratante e ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços proceder ao acompanhamento da
execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante
não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
6.1.1. Competirá ao Contratante do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências
necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou
a rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
d) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios;
f) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
g)- ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da
contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato
imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do
contrato.
6.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo certo que
esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratado, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.
6.3.O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de execução de serviços em desacordo com
as especificações do objeto da licitação.
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6.4. O fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade da
execução, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município de Laje.
6.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente
entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a
Controladoria do Município, para adoção das providências cabíveis.
7 - DAS PENALIDADES
7.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92, 94, 95 e 96 da Lei Federal nº
8.666/93, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo
diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
7.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à
multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de
recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou
serviço não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não real izado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
7.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.
7.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.
7.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o
caso, cobrada judicialmente.
7.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
7.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar
com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos no art. 7º. da Lei Federal nº 10.520/02 e art. 88, inciso I
da Lei nº 8.666/93.
7.4. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos II e III do art. 88, art.
92 e Paragrafo Único, art. 93 e art. 96 da Lei nº 8.666/93.
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7.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
7.6. O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei Federal nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
data do recebimento da notificação, quando:
a) não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de
Preços;
c) o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato, decorrente do Registro de
Preços, por um dos motivos elencados nos incisos de III a XII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
8 - DA RESCISÃO
8.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
8.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos incisos
I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
8.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93., sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na
forma do art. 79 do mesmo diploma.
8.4. Em consonância com o art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das
condições do mercado.
8.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração quando se
tornarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
8.5.1. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses
previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de
Preços.
8.5.2. Na hipótese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração poderá
proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à revisão para a redução do preço
registrado a fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
8.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será
feita mediante publicação no Diário Oficial do Município, considerando cancelado o preço registrado a partir da data
da publicação.
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8.6. O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante
justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a
impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório.
8.7. A Contratante não poderá suspender à execução enquanto estiver aguardando pronunciamento ou
decisão sobre reajustamento ou revisão sob pena de lhe ser imputada multa de 2% (dois por cento) do valor
estimado da prestação de serviços, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades administrativas e/ou
judiciais.
CLÁUSULA DÉCIMA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo
licitatório referido no preâmbulo constante do Edital e nos seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Laje, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.
Laje,_____ de ______________ de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
Wilson Ribeiro Pedreira
Prefeito Municipal
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019/SRP
ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº _______/2019 QUE ENTRE SI
CELEBRAM
O
MUNICÍPIO
DE
LAJE
E____________,
PARA
EXECUÇÃO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS ÔNIBUS
ESCOLARES PERTENCENTES À FROTA OPERACIONAL
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE, COM
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.
O MUNICÍPIO DE LAJE, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o nº
____________________________, com sede administrativa na Rua ____,Laje - Bahia, por seu
Prefeito _____________ [inserir nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de
Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e
CPF (MF) nº ________________, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa
________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
(MF) sob o nº ________________, estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo
seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão],
portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, de acordo com a
representação legal que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], com
base no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. ***/2019 e todas as disposições da Lei nº
10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de
prestação de serviços, instruído no Processo Administrativo nº ***/2019, mediante as cláusulas
e condições que se seguem:
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva para os ônibus escolares pertencentes à frota operacional da
Prefeitura Municipal de Laje, com substituição de peças e acessórios, especificados na Tabela prevista
na Cláusula Segunda deste Contrato, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo
de Referência do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. ***/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total estimado deste contrato é de R$ ___(___).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das
dotações vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
UNIDADE:
PROJETO/ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
FONTE DE RECURSOS:
3.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação
orçamentária prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos
Interessados da Prefeitura Municipal pela Lei Orçamentária Anual.
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CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.1. O início da execução dos serviços deverá ocorrer imediatamente após a assinatura do
contrato.
4.2. A execução dos serviços será por demanda, mediante apresentação de formulário próprio,
emitido por uma das Unidades Administrativas Municipais em papel timbrado e assinado por
responsável previamente identificado, encaminhado ao CONTRATADO no prazo fixado no
Termo de Referência.
4.3. Em caso de urgência justificada, poderá ser autorizado o abastecimento de veículo
mediante contato telefônico pelo responsável identificado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. Para execução do serviço proceder-se-á na forma referida no Termo de Referência.
5.2. Não será admitida recusa de manutenção de veículo em decorrência de sobrecarga na sua
capacidade instalada.
CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência deste contrato é de .... (quantidade) meses, contado da data da sua
assinatura, para a execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira deste Contrato,
excluídos o dia do começo e incluído o do vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
7.2. O CONTRATADO deve:
7.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua
proposta;
7.2.2. Em caso de concessão de férias coletivas, por parte da CONTRATADA, aos seus
funcionários, tal situação não poderá eximir a obrigação de manter estrutura mínima para
atendimento das demandas da CONTRATANTE.
7.2.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
7.2.4. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
7.2.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
7.2.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
7.2.7. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de
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provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
7.2.8. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;
7.2.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;
7.2.10. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível
de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;
7.2.11. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste
Termo de Referência;
7.2.12. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração;
7.2.13. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de
função;
7.2.14. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
7.2.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
7.2.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.2.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
7.2.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.3. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do
contratante;
b) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a
vigência deste contrato.
7.4. O CONTRATANTE deve:
7.4.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
7.4.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
7.4.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
7.4.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no
Edital e seus anexos;
7.4.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada.
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7.5. É permitida a subcontratação parcial do objeto, nos seguintes serviços: retífica de motor,
serviço de guincho ou de transporte/remoção de veículos, manutenção de sistema de ar
condicionado, manutenção e correção dos sistemas especiais de sinalização, de comunicação
e de advertência sonora que não forem os originais do fabricante do veículo, substituição de
placas de identificação, instalação de acessórios automotivos, as revisões nas concessionárias
autorizadas dos veículos que estiverem dentro do prazo de garantia oferecido pelo fabricante,
desde que atendidas as demais exigências deste Termo de Referência, permanecendo
inteiramente responsável pela segurança e integridade física do bem contra danos materiais,
furto, roubo, incêndio, intempéries da natureza de qualquer espécie, que venha a atingir o
patrimônio do Município de forma parcial ou total, não transferindo a responsabilidade à
subcontratada.
7.5.1. O serviço que for terceirizado não poderá ultrapassar o valor cobrado pela mão-deobra/hora da CONTRATADA e o mesmo deverá ainda respeitar o limite máximo da Tabela
Tempária para execução do serviço, nos termos contratados.
7.5.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a
execução do objeto.
7.5.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, a CONTRATADA deverá informar a relação
das empresas e quais serviços poderão efetuar nos veículos da CONTRATANTE, onde deverá
constar o nome das subcontratadas, nº do CNPJ, endereço completo, nome do responsável,
bem como declaração de que presta serviço a CONTRATADA, que terá responsabilidade direta
e exclusiva na subcontratação, sem qualquer tipo de vínculo negocial com o Município
(Contratante), e deverá garantir o acesso dos representantes da CONTRATANTE nas
instalações das subcontratadas para acompanhamento dos serviços, quando a
CONTRATANTE julgar necessário.
7.5.4. Fica à cargo da CONTRATANTE a entrega do veículo no pátio da empresa
subcontratada (custos, coordenação e preparação da viatura). Quando for necessário o
deslocamento do veículo em vias públicas, a CONTRATADA deverá avisar a CONTRATANTE,
que designará um motorista militar para realizar a condução do veículo. Em nenhuma hipótese
esse deslocamento poderá ser realizado com motorista civil ou com o veículo sem as
condições necessárias para o deslocamento, inclusive sem as condições necessárias de
apresentação, nestes casos será autorizado apenas o deslocamento por outros meios (guincho
ou cegonha).
7.5.5. No caso de necessidade de subcontratação de algum serviço que não conste no item
12.1, a CONTRATADA deverá solicitar autorização à CONTRATANTE para a realização do
mesmo, justificando a necessidade de subcontratação, que somente poderá ser de caráter
excepcional.
7.5.6. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO
8.1. O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
I - em se tratando de obras e serviços:
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a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita do
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
artigo 69 desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente
aceitação.
8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento fiscal
válido correspondente ao serviço prestado
8.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada
por servidor ou por representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim,
permitida a assistência de terceiros.
9.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela
Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.
9.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor responsável
pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
9.4. A fiscalização dos serviços de que trata este ato licitatório será exercida pelo Executor do
Contrato, designado pelo Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter
5% (cinco por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas,
indenizações e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retenção esta que será paga ao
CONTRATADO quando do último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas,
indenizações e ressarcimentos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
11.1. O Pagamento será efetuado mensalmente, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente
ao da execução, por meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta
corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura
correspondente, devidamente atestada pelo Órgão de Competente.
11.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da CONTRATADA.
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11.3. A CONTRATADA deve apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura relativa à execução
de serviço do mês anterior, em 02 (duas) vias, emitidas e entregues na Tesouraria da
Prefeitura Municipal, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada, das seguintes
comprovações:
a) Regularidade junto a Fazenda Federal e com o Município;
b) Regularidade junto ao FGTS-CRF;
c) Regularidade Trabalhista;
11.4. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o resultado
da operação final apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as
casas decimais a partir da terceira, considerando para valores em centavos, apenas as duas
primeiras casas decimais. Essa operação deverá ser efetuada no valor final por tipo de
produto.
11.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada pela Fiscalização e o pagamento ficará
pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
11.6. O Contratante não fica obrigado a tomar os produtos na totalidade do valor e das
quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o serviço
efetivamente prestado.
11.7. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E DA
ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
12.1. O preço unitário considerado para o serviço será o preço ofertado na proposta vencedora.
12.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e
demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato,
isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
12.3. Os preços dos serviços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12
meses da data de apresentação da proposta.
12.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os
preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo
como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
12.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora
deverá apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus
comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura Municipal.
12.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o
preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando
colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
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12.5. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento,
de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios
devidos pelo Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento
da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são
calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

i
365

I = 6/100

I = 0,00016438

365

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde
que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
13.2. O CONTRATADO ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
14.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento do contratado, o contratante poderá
reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já
calculados ou estimados.
14.3. Quando a rescisão ocorrer nas hipóteses dos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei n.º
8.666/1993, sem que haja culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados.
14.4. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES
15.1. O CONTRATADO será punido com o impedimento de licitar e contratar com o Município e
ser excluído no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, nos
seguintes casos:
1. apresentação de documentação falsa;
2. retardamento da execução do objeto;
3. falhar na execução do contrato;
4. fraudar na execução do contrato;
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5. comportamento inidôneo;
6. declaração falsa;
7. fraude fiscal.
15.2. Para os fins do item 5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92,
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.
15.3 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
15.3.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
15.3.2 multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida.
15.3.3 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto, até o limite de 15 (quinze) dias;
15.3.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
15.3.4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante,
pelo prazo de até dois anos;
15.3.5 impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente
descredenciamento no Cadastro de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos;
15.3.6 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
15.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
15.4.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
15.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; demonstre não
possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
15.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
15.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante,
observado o princípio da proporcionalidade.
15.7. Após o trigésimo dia de atraso, o CONTRATANTE poderá rescindir o contrato,
caracterizando-se a inexecução total do seu objeto.
15.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO
ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO
CONTRATO
16. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula-se
ao edital e anexos do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. ***/2019, constante do Processo
Administrativo nº ***/2019, bem como à proposta do CONTRATADO.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Cidade de Laje, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso
I, alínea "d", da Constituição Federal.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes da parte, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas
abaixo.
Laje - BA, em [data].
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
Prefeito Municipal
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2019/SRP
ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAL

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, neste
ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o
Senhor (a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem
confiro amplos poderes para junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao
procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial por Registro de Preços nº 048/2019/SRP, conferindolhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais
condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2019/SRP
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, neste
ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço), DECLARA para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº
10.520/02, ter conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto
da licitação, e ainda:
Para os fins de tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº. 123/06, declara:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e
que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declara:
( ) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7º do mesmo diploma.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa
regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a
definida no art. 81.
Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2019/SRP
ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, neste
ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço), DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 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 (assinalar com “X”, conforme o caso):
(...) não emprega menor de dezesseis anos.
(...) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2019/SRP
ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
INSC. ESTADUAL:
VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:

UF:
FONE/FAX:
CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:

ITEM

DESCRIÇÃO

XX

[O Licitante deve preencher a Proposta
conforme discriminação, unidade e
quantidade para o Item que ofertar
preço, de acordo com o Termo de
Referência – Anexo I]. Será
Desclassificado o licitante que não
atender às especificações, quantidades e
unidades de medidas

UNIDADE DE
MEDIDA

CONTATO:

QUANTIDADE
ESTIMADA

VL.UNIT.

VL.TOTAL

TOTAL R$ ()

VALOR TOTAL DA PROPOSTA5:
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execuçãodo objeto desta licitação,
sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos,
taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço
ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei
nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 048/2019/SRP.

RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
________________________, _____/____/____ _____________________________________
LOCAL
DATA
ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE

Observações:
1) A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução do
contrato.
PREGÃOPRESENCIALNº048/2019/SRP - ANEXOVII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
5

Soma de todos os Itens para os quais participa a Proponente
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(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação
completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima
identificado, de claro, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que:
1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentara proposta ela bora da para participar desta licitação não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
3. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunica do ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da
adjudicação do objeto;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das
propostas; e que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e
informações para firmá-la.

Laje,

de

de2019.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

ANEXO VIII - MODELO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES,
DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO
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Modalidade de Licitação

(

)

Número

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA

Declaro, para fins de prova de qualificação técnica, dispor das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, em estrita consonância
com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, conforme relação abaixo, a qual poderá ser verificada por ocasião da fase de
habilitação.
[LISTAR MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO]
Obs.: A comprovação de que o pessoal técnico indicado pelo licitante vincular-se-á à execução contratual deverá ser feita através de
uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de
prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no
caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

Data e Local
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
(

)

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FUTURA

Declaro, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação
abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório, a qual poderá ser verificada após a
homologação e adjudicação do objeto, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 81 da Lei
estadual nº 8.666/93.

[LISTAR MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO]
Obs.: A comprovação de que o pessoal técnico indicado pelo licitante vincular-se-á à execução contratual deverá ser feita através de
uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de
prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no
caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

Data e Local
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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