
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 16-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N.° 13.227459/0001-74 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00912018 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 00212018 

A Câmara Municipal de Santaluz, torna público, para conhecimento dos interessados, que, em sua sede, localizada na 
Rua Marechal Deodoro da 

Fonseca, 16, Centro, Santaluz - Bahia, em ato público, será realizada a licitação na modalidade Pregão 

Presencial do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que reger-se-á pelas disposições da Lei n° 10.520/2002, cujo Regulamento foi 
aprovado pelo Decreto n°

3.555/2000, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS conforme previsto no art. 15, inciso II, 
da Lei n°8.666/93, Decreto n° 010/2014 tudo com fulcro na citada Lei n°8.665/93, na Lei Complementar n

° 123/2006 na Portaria 
legislativa n° 04/2018 e nas demais normas legais pertinentes e nas condições do presente edital, sendo observadas as 
seguintes datas e horários: 

a)Credenciamento dos representantes das empresas interessadas: dia 01/02/2018 as 11:30h; 
b) Limite para entrega dos envelopes com os "documentos de habilitação" e "propostas de preços": 

dia 11/02/2018 ás 11:30min. 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. CONSTITUI O OBJETO DESTE PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LAVAGEM E DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS LEVES DE 

PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BAHIA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
TERMO DE REFERÉNCIA, ANEXO 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Somente poderão participar desta licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras com autorização para 

funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, não sendo permitida a participação de empresas com faléncia 

decretada, concordatárias ou em recuperação judicial com suspensão ou declaradas iniclôneas para licitar e contratar com a 
Administração Pública e as que se enquadrarem no art. 9° da Lei n°8.666/93. 

2.2. No caso de participação de consórcios, é impedida a participação das empresas consorciadas na mesma licitação, em 

mais de um consórcio ou isoladamente. É fixada a responsabilidade solidária das empresas integrantes do consórcio pelos atos 
praticados tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

2.3. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art 3° 
da Lei Complementar n° 123/2

006, atendendo ás disposições constantes nos artigos 42 a 45 do mesmo diploma legal, terão 
tratamento diferenciado das demais. 

3. DA REPRESENTAÇÃO (CREDENCIAMENTO) 

3.1. Em cada sessão do procedimento Iicitatório, o licitante poderá se fazer representar por apenas um preposto, o qual, munido 

de documento que lhe outorga esta qualidade e de sua cédula de identidade, será o único autorizado 
a praticar atos 

necessários, respondendo, desta forma, para todo e qualquer efeito de direito do mesmo. 

3.2. São considerados documentos comprobatorios de poderes para forrnulaçâo de lances e para a prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame: 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais no caso de sociedades por ações, aco 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (consolidado ou acompanhado do original e demais alterações) 
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documentos de eleição de seus administradores e, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício;  

b) Os requerentes formalizados na condição de Microempreendedor Individual até o ato da inscrição na atividade pretendida 
deverão apresentar Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 

c)Procuração pública ou particular, com firma reconhecida, para representante não administrador da empresa, do qual constem 
poderes especificos para formula- 

 lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame. 

3.3.As empresas que enviarem propostas pelos Correios também deverão apresentar os documentos citados no nem 3,2 fora 
dos envelopes de habilitação. 

3.4. Os documentos de habilitação e as propostas de preços deverão ser apresentados, separadamente, em envelopes 
lacrados, com os dizeres externamente: 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇA0 
Á CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ — BA, A/C SR. PREGOEIRO PREGÃO PRESENCIAL 

N a: 
CNPJ, TELEFONE, E-MAIL E ENDEREÇO DA EMPRESA 

 

RAZÃO SOCIAL, 

PROPOSTA DE PREÇOS 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ — BA, A/C SR. PREGOEIRO PREGÃO PRESENCIAL N.e: 

CNPJ, TELEFONE, E-MAIL E ENDEREÇO DA EMPRESA 
3.5. Fora dos envelopes deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de habilitação, conforme modelo constante no Anexo III; 

Declaração Formal, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, 

empresa de pequeno porte ou cooperava consoante o disposto no art. 30 da Lei Complementar n° 12
3/2006, conforme modelo constante no Mexo V; 

c)Documentos solicitados no item 3.2. 

A DA HABILITAÇÃO 

4.1.A habilitação à presente licitação será realizada mediante comprovação de: 

4.1.1. Habifitação jurídica: 

documentos apresentados no ato do credenciamento (não precisam ser inseddos no envelope de documentos de 
habilitação); 

decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro 

ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir; 

em se tratando de consorcio, comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio. subscrito 

pelos consorciados e indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender as condições de empresa lider. 

em se tratando de empresa SIA (Sociedade Anónima) de capital aberto, deverá apresentar número e data do Registro CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários). 

4.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo ao domicilio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

Prova de regularidade para com a fazenda Nacional, Divida Ativa da União; 

Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal das e do licitante: 
_ 

RAZÃO SOCIAL, 
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Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante apresentação das respectivas certidões; 

Certidão negativa de débitos trabalhistas (ou positiva com efeito de negativa), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho; 
Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 70 

 da Constituição Federal, conforme modelo presente no Anexo IV. 

4.12.1 - O Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio poderão consultar os sites dos órgãos emissores para comprovação da 
autenticidade da certidão. 

4.1.2.2 — A ausência de qualquer documento, ou a irregularidade na sua apresentação acarretará a inabilitação do licitante. 
4.1.3, Qualificação económico-financeira: 

a) certidão negativa de pedido de faléncia, concordata e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica nos últimos 90 dias imediatamente anteriores á data de apresentação das propostas. 

4.2. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. (Ex: FGTS). 

4.3. No caso de participação de consórcios, deverão ser apresentados os documentos exigidos por parte de cada consorciado. 

4.4. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro do prazo de validade. Caso o órgão emissor não 
declare a 

validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante 

de inscrição no CNPJ e Atestado (s) de Capacidade Técnica, que não estão sujeitos a prazo de validade 

4.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) 	
Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa juridica de direito público ou privado, 

declarando que a empresa licitante já prestou ou está prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto 
desta licitação. 

17) 	Atestados de Capacidade Técnica ou de Responsabilidade Técnica podem ser apresentados em nome e com número de CNPJ da matriz ou filial. 
c) 	

Declaração de disponibilidade do local, maquinas, equipamentos, ferramentas e do pessoal técnico, adequados para a 
realização do objeto da licitação, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo do Anexo VIII; 

4.6. Os documentos de habilitação serão, preferencialmente, organizados na ordem em que estão citados neste edital. 

4.7. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 
ou por servidor deste órgão, devidamente identificado. 

4.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatódos, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

4.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, 

nos termos da Lei Complementar 123/00, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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4.8.2. 
A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 4.9.1, implicara decadência do direito à contratação, 

sem prejuizo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato/ata de registro de preços, ou 
"revogar a licitação." 

5. DA PROPOSTA 

5.1. A proposta de preços isenta de emendas ou rasuras deverá ser elaborada, preferencialmente, digitada empapei timbrado 

da empresa, sendo a última folha assinada e todas as demais rubricadas pelo titular ou representante devidamente qualificado. 

5.2. Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste edital, nem preço ou vantagem com base 
nas ofertas das demais licitantes. 

5.3.0 preço deverá ser proposto em moeda nacional, sendo o valor total escrito obrigatoriamente por extenso e em algarismos, 

entendendo-se que, em caso de divergência entre os valores expressos por estas modalidades prevalecerá o valor escrito por 
extenso. 

5.4. 
O preço ofertado será absolutamente liquido, nele devendo estar computadas todas as despesas que incidam sobre o 

fornecimento, tais como: impostos, encargos sociais, etc., as quais ficarão a cargo da futura contratada. 
5.5. 

Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções ás propostas não 
exigidas pelo presente Editai tais como: °condições gerais", "cláusulas contratuais", etc. 

5.6. Superadas todas as etapas, consumada a homologação e procedida a competente assinatura da Ata de Registro de 

Preços as empresas com preços registrados obrigar-se-ão ao fornecimento/prestação dos serviços dos itens, cotados em suas 
propostas de preços, durante o prazo de sua vigência, sempre que os pedidos lhes forem feitos. 

5.7. As exigências de declaração de marca, fornecimento de amostra, folders e prospectos, certificados e documentos 

comprobatodos de aceitabilidade da proposta, dentre outros, serão definidos, quando for o caso, no Anexo I — Termo de 
Referência. 

6. DA SESSÃO DO PREGÃO 

6.1. Após o credenciamento das empresas presentes será declarada aberta a sessão. 

Abertura das propostas de preços (classificação das propostas): 

6.2. Os envelopes com as propostas de preços serão abertos imediatamente pelo pregoeiro, que verificará a conformidade das 

proposições com os requisitos estabelecidos neste edital, desclassificando preliminarmente, aquelas que estiverem: 
em desacordo com este instrumento convocatório; 

com preços superiores aos previstos neste Edital ou manifestadamente inexequíveis; 

6.3.Vedficada a compatibilidade com o exigido no edital, serão classificadas a proposta de menor preço e as que tenham 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) da de menor preço. 

6.4.Quando não existirem no mínimo, três propostas sucessivas e superiores em até 10% (dez por cento) do valor da menor 

proposta de preços, serão classificadas as melhores propostas subsequentes à de menor preço, até o limite máximo de três, 
quaisquer que sejam seus valores. 

6.5. Havendo empate entre propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses descritas nos incisos 6.3 e 6.4, serão todas 
classificadas. 

Lances verbais: 
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6.6. Não será permitido o uso de aparelhos celulares e eauipamentos eletrônicos durante a fase de lances, salvo para consulta  de preços e autorizados pelo Pregoeiro.  

6.7. Após a classificação das propostas, o pregoeiro a divulgará em alia voz, e convidará individualmente os representantes 

das licitantes classificadas a apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, de forma 
sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

6.8.A desistência de apresentação de lance verbal, após a convocação realizada, implicará na exclusão do licitante da etapa de 

apresentação de lance verbal, com a manutenção do último preço por ele apresentado para efeito de ordenação das propostas. 

Caso todos os licitantes se recusem a apresentar lances verbais, a ordem de classificação das propostas escritas será 
mantida. 

6.9. A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o pregoeiro considerar necessário. 

6.10. Se a primeira classificada for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
enquadrada no disposto no art 34 da Lei ri° 11.488/2007, será a vencedora da licitação. 

6.11. Caso a primeira classificada seja uma empresa comum, será considerado empatado o certame se houver microempresa 
110 	ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no disposto no art 34 da Lei n° 11.488/2007 que tenha 

oferecido lance até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance. Havendo, assim, o empate ficto descrito no art. 44 da Lei 

Complementar n° 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no disposto 

no art. 34 da Lei n° 11.488/2007 melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. O prazo de 5 (cinco) minutos só correrá após a 

intimação da microempresa/empresa de pequeno porte/sociedade cooperava para apresentação de nova proposta. Caso a 

melhor classificada dentre as microempresas ou empresas de pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no disposto 

no art 34 da Lei n° 11.488/2007 não ofereça novo lance serão convocados a oferecer lances as demais microempresas ou 

empresas de pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no disposto no art. 34 da Lei n° 11.488/2007 também 

empatadas ficlamente, na ordem classificatória, sendo concedido a cada urna o prazo de 5 (cinco) minutos para apresentação 
da nova proposta. 

6.11.1 CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

No julgamento das propostas será adotado o critério do menor preço unitário por LOTE, observadas as exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo que não serão aceitas Propostas com valor total, bem como com preços 

unitários superiores aos previstos no Termo de Referência e Planilha de Custos (Anexo V), sendo que as empresas que 

assim o fizerem, estarão automaticamente desclassificadas, conforme inciso X do Art. 40 e inciso II do Art. 48 da Lei n° 
8.666/93. 

6.12 Somente serão considerados os itens que forem cotados conforme discriminado no Termo de Referência e/ou Planilha 
de Custos (Anexo A. 

Da aceitabilidade e julgamento das propostas: 

6.13. As propostas de preços serão julgadas pelo critério de MENOR PREÇO, dentro das especificações solicitadas. 

6.14. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possivel empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

6.15. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço 

manifestadamente inexequivel, assim considerado aquele que comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos 

da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, inisórios ou de valor zero, incompativeis com os preços ,ôrtqsA\  
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insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

6.16. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n°8.666, de 1993, podendo adotar, 
dentre outros, os seguintes procedimentos: 

6.16.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com 
ilididos de inexequibilidade; 

6.16.2. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

6.16.3. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

6.16.4. Verificação de outros contatos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada; 

6.16.5. Verificação de notas fiscais de serviços similares realizados pelo proponente; 

6.16.6. Demais verificações que porventura se fizerem necessáias. 

6.17. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30%(trinta por cento) da média dos preços das propostas ofertadas para 

o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será facultativa por parte do Pregoeiro 
a realização de diligências para o exame da proposta. 

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

6.19. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar tt subsequente poderá negociar com o 
licitante para que seja obtido preço melhor. 

6.20. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma 
determinada neste Edital. 

6.21. Não poderá haver desistência das propostas e dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as sanções 
constantes neste Edital. 

Da habilitação: 

6.23. Superada a fase de classificação, o pregoeiro passará á abertura do envelope de documentos da primeira colocada, para 
exame. 

624. Se o primeiro colocado não for considerado habilitado, serão convocados os demais ticitantes, na ordem de classificação, para 
exame de seus documentos de habilitação, devendo, para tanto, considerar os preços efetivamente praticados na proposta 

de melhor lance. 

6.25. O pregoeiro divulgará a classificação final, com a proclamação do vencedor do certame. 

6.26. Posteriormente, todos os licitantes serão consultados quanto á intenção de interposição de recursos, quando, então, 
dependendo do resultado da consulta, será seguido um dos caminhos constantes do item 9. 
6.27. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registados todos os atos do procedimento e as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro e pelos (rodantes. 

6.28. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os 

envelopes, devidamente rubricadas pelo pregoeiro e pelos licitantes, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos 

licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 
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7. DO DIREITO DE PETIÇÃO 

7.1. Os licitantes ou seus representantes devidamente credenciados que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo 

máximo de três dias para fazê-lo, a contar da data da lavratura da ata referente ao procedimento licitatório, ficando estabelecido 

idêntico prazo para a apresentação, pelos demais licitantes, de contrarrazões, contado a partir do dia de término do prazo 
concedido para recurso. 

7.2. Os recursos serão dirigidos ao pregoeiro, que poderá reconsiderar seu ato, no prazo de três dias. 

7.3. Os resultados dos recursos serão divulgados mediante comunicados a todos os licitantes via Diário Oficial da Câmara. 

8. DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1. Inexistindo manifestação recursal o pregoeiro, encaminhará o resultado para a homologação do Presidente Legislativo, 
afixando-se a decisão no Diário Oficial da Câmara. 

8.2. Havendo interposição de recursos administrativos, sem provimento por parte do pregoeiro, resolvidos os mesmos, caberá a 

Presidente Legislativo a homologação do objeto da licitação, com a afixação da decisão no Diário Oficial da Câmara. 

9.00 REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. Após a homologação da presente licitação, será assinada uma ATA DE REGISTRO DE PREÇOS entre as partes conforme 
o Anexo VI, com prazo de validade de 12 meses, contados da data da sua assinatura. 

9.2. É facultado à Câmara Municipal, quando o licitante vencedor não atender à convocação para assinatura da ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, nos termos supra refeddos, dentro do prazo e condições estabelecidas, convocar remanescentes, na 

ordem de classificação devendo, para tanto, considerar os preços efetivamente oferecidos na proposta mais bem classificada. 

9.3. Antes da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, poderá o pregoeiro negociar diretamente com os considerados 
vencedores da licitação, buscando a obtenção de um melhor preço a ser registado. 

9.4. Uma vez assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assume o REGISTRADO o compromisso de atender, durante o 
prazo de sua vigência, os pedidos realizados através de ORDEM DE COMPRA, devidamente empenhada e com a dotação 
orçamentarta, substituindo o contrato, conforme dispõe o art 62 da Lei n° 8.666/93. 

9.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato/ata ou retirar o documento equivalente, implicará em mutta de 
2% (dois por cento) do valor do objeto adjudicado. 

9.6. O REGISTRADO deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação no pregão antes do 
pagamento das ordens de compra emitidas. 

10. DAS PENALIZAÇÕES 

10.1. Dos casos passiveis de penalização: 

10.1.1. Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados, os licitantes estarão sujeitos a 

penalidades, garantindo a previa defesa no respectivo processo, em decorrência das seguintes hipóteses: 
a) 	Recusa injustificada à assinatura do CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, no prazo estabelecido; e 

Inadimplência, além do prazo de 02 (dois) dias Úteis, caracterizando inexecução parcial do contrato. 

10.2. DAS SANÇÕES: 

10.2.1. Em qualquer uma das hipóteses antes elencadas, estarão faltoso sujeito ás seguintes sanções: a) advertência; 
a) multa; 
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b) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contatar com a Câmara Municipal de Santaluz, 

por prazo não superior a dois anos; e 

o) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que o faltoso ressarcir este Ministério pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 
da sanção aplicada. 

10.2.2. A sanção de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva da Presidente Legislativo, sendo facultada a defesa 

prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

10.3. Da aplicação das penalidades: 

10.3.1. As penalidades serão aplicadas administrativamente, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 

10.4. DA APLICAÇÃO DAS MULTAS: 

10.4.1. Incorrendo o licitante em qualquer uma das hipóteses demitas nas alíneas "a" e "b" do subitem 10.1.1 será 

sancionado com a multa de 1% (um por cento) do valor por ele (faltoso) proposto, considerando-se a quantidade total 
pretendida do item. 

10.4.2. Multa de mora no percentual de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado para a 
contratação na hipótese descrita na allnea b. 

10.5. DA CUMULAI1VIDADE: 

10.5.1. A aplicação da penalidade "multa" não impede que seja rescindido unilateralmente o contrato e sejam aplicadas, 
cumulativamente, as sanções previstas no subitem 10.2.1, alineas "C e °d°. 

10.6. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

10.6.1. As sanções dispostas nas atinas "c• e "d" do subitem 10.2.1 poderão ser também aplicadas aqueles que em razão dos 
contratos regidos pela Lei n°8.666/1993: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tibutos; 
N) tenham praticado atos ilícitos visando frustar aos objetivos da licitação; e 
e) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos Detrás praticados. 

DA VISTA DOS AUTOS 

11.1. Os autos do processo de licitação, inclusive a pesquisa de mercado previamente realizada, estarão com vista franqueada 
aos interessados na sala de Licitação, na sede da Secretaria de Educação, de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 13:00 horas. 

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

12.1. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação das Leis, devendo 

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias ateis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no caso de 

licitante o prazo será de até 02 (dois) dias úteis, mediante petição por escrito, protocolada no setor de Licitação da Câmara 
Municipal de Santaluz. 

12.2.0 pregoeiro decidirá sobre a petição no prazo de 3 (três) dias Citeis no caso de impugnação feita pelo cidadão e no prazo 

providências solicitadas determinem alterações no edital, será designada nova data para a realização do pregão. 

de 1(um) dia útil no caso de impugnação feita por um licitante. Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos 
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pedidos de esclarecimentos referentes a este processo ficitatório deverão ser enviados ate 3 (três) dias Citeis anteriores 
data fixada para abertura da sessão publica, exclusivamente no Setor de Licitações. 

DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO 

13.1. 
O Presidente Legislativo poderá REVOGAR a presente licitação, existindo razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, devendo ANULA-LA por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa antes da deliberação final sobre o desfazimento do certame 
licitatório. 

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

14.1. 
A minuta do presente Edital foi examinada e aprovada juridicamente pelo setor jurldico, sendo atendidas as 

recomendações constantes do Parecer constante nos autos, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei n° 8966/93. 
14.2. 

As condições contratuais, tais corno as obdgações da CONTRATANTE (forma de pagamento, fiscalização do 

contrato/ata) e da CONTRATADA (prazo de entrega, obrigações) lar-se-ão constantes no Anexo 1- Termo de Referência 
e no Anexo VI - Minuta da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
14.5. Fazem parte integrante do Edital os seguintes anexos: 

Anexo I - Termo de Referência 

Anexo II - Modelo de Proposta 

Anexo III - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento 
Anexo IV- Modelo de Declaração de Mão de Obra de Menores 
Anexo V- Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
Anexo VI - Minuta da Ata De Registro De Preços 

Anexo VII Modelo De Declaração De Disponibilidade 
Anexo VIII - Tabela de Referência 

Santaluz, 22 de JANEIRO 2018 
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ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. CONSTITUI O OBJETO DESTE PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LAVAGEM E DE BORRACHARIA PARA 
VEICULOS LEVES DE PROPRIEDADE DA CAIARA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BAHIA. CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO. 

PREÇO REFERENCIAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÁ MAPA MUNICIPAL DE SANTALUZ 

Item  
01 

Descrição Unid Quant V. Unit 

02 

SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL 
EM VEÍCULOS LEVES 

- 

UND 100 43,80 
Total 

4.380,00 

03 

SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM 
 	GERAL EM VEÍCULOS LEVES 

UND 65 45,50 2.957,50 

04 
 	LEVES 

SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS UND 75 2040, 1.530,00 

05 
 	LEVES 

ERVIÇOS DE RETIFICA PARA VEÍCULOS UND 40 41,00 1.640,00 

06 

SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO DE 
 	PNEUS DE VEICULOS LEVES 

UND 65 11,80 767,00 

07 
 	LEVES 

SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS UND 180 18,80 3.384,93 

SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL UND 100 60,00 6.000,00 

VALOR TOTAL 20.658,50 1.2. 	Da Vistoria: 

	

1.2.1. 	
Caso seja do interesse do licitante efetuar vistoria nos veicules da Câmara de Santaluz, a visita técnica deverá ser 

agendada junto ao Presidente Legislativos ou um de seus assistentes. 

	

1.2.2. 	
Os ueicu/os são utilizados para transportar, agentes políticos da Câmara, entre outros, sendo possivel que, na data e 

horário agendados, os mesmos não se encontrem, em sua totalidade, recolhidos nas garagens da Câmara. 

	

1.2.3. 	
A finalidade da visita é o conhecimento da frota, das condições em que os serviços serão prestados, bem como 

demais esclarecimentos que a hcitante julgar necessários para a futura execução do objeto. 

JUSTIFICATIVA 

2.1. A presente contrafação jusca-se em razão da necessidade de manter em perfeitas condições de uso e funcionamento 

os veicules integrantes da frota da Câmara, assim como dos maquinários, mediante a realização da manutenção preventiva e 

corretiva, sendo motivada pela inexistência de quadro de pessoal efetivo, estrutura fisica e aparelhamento apropriado 
para 

execução desses serviços. 

VALOR A SER PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

3.1. 	
Considerar-se-á para efeitos de adjudicação, a média atual de preço de mercado, ou seja, não será adjudicado valor 

maior que o praticado no mercado e a pregoeira se reserva o direito de negociar com a (s) empresa (s) participante (s) do 

certame até que o preço esteja dentro do preço de mercado pesquisado anteriormente. 



• 
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  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. 	As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais serão apontadas pelo setor 

de contabilidade no ato que antecede cada aquisição, conforme dispõe o Art 7°, §2° do Decreto Federal 7.892/2013. As 
informações estarão presentes na ORDEM DE SERVIÇOS, instrumento substitutivo do contrato. 

FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

5.1.A fiscalização e o acompanhamento da ata de registro de preços, contratos e ordens de compra caberão ao liquidante de 
cada secretaria ou órgão municipal. 

5.2. A fiscalização do objeto para efeito de adjudicação será realizada por representante da Câmara Municipal solicitante. 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS 

6.1. A Contratada deverá apresentar à Câmara de Santaluz, gratuitamente, previamente à execução do serviço, orçamento 

detalhado, no prazo máximo e não superior a 02(dois) dias, contados a partir do recebimento do veiculo, com exceção dos 

serviços de reparo no motor (montagem e desmontagem), funilaria e pintura, em que o prazo será de, no máximo, 05 (cinco) 
das, devendo conter no orçamento: 

- Relação de peças a serem utilizadas no referido serviço, juntamente com o valor das mesmas; 

- Tempo a ser gasto na prestação do serviço, de conformidade com a tabela tamparia aqui informada. 

- Cláusula de garantia dos serviços prestados, que não poderá ser inferior a 90(noventa) dias, após a entrega do mesmo em 

perfeito funcionamento, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. 

6.2. Quando for o caso, a Câmara fornecerá as peças que serão usadas em substituição as danificadas. 

6.3. A Câmara se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que venham a apresentar defeitos 

referentes aos serviços prestados, que deverão ter garantia mínima de 90 (noventa) dias conforme prevé o Código de 

Defesa do Consumidor ou ainda que não atendam as especificações constantes do Termo de Referência ou da 

proposta comercial, cabendo à licitante contratada sua substituição no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de 

multa por atraso efou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis. 

6.4. A cada reparo ou toca de peças e acessórios serão obrigatórios o envio do material trocado ao setor de frotas para 
controle. 

6.5. A licitante fica obrigada a enviar o orçamento com as respectivas marcas das peças ou acessórios e quilometragem do 
veiculo a Câmara Municipal, antes da execução do serviço. 

6.6. O prazo de permanência do veiculo na oficina deverá ser de no máximo 05(cinco) dias, a contar da entrada do veiculo na 

oficina. Caso o referido prazo não possa ser cumprido por quaisquer motivos alheios á vontade do contratado, este poderá ser 

prorrogado, mediante solicitação enviada â Câmara Municipal, não ultrapassando 20 (vinte) dias. O não cumprimento dos 

prazos determinados sujeitará à Detentora do Registro, as penalidades aplicáveis, descritas neste edital, garantido a prévia 
defesa. 

6.7. O orçamento deverá ser detalhado e fornecido previamente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a 

partir da retirada do veiculo nas dependências da Câmara Municipal de Santaluz, com exceção dos serviços de reparo no motor 

(montagem e desmontagem), funilaria e pintura, em prazo será de no máximo 05 (cinco) dias. 

6.8. Refazerem, no máximo, 24 horas, contados a partir da comunicação, os serviços que forem rejeitados. 
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6.9. A licitante não fica exonerada de suas responsabilidades, por possiveis falhas ou defeitos observados nos materiais após 

o seu recebimento, observadas as disposições deste Edital. 

6.10. A licitante deverá manter durante a vigência do contrato decorrente da presente licitação, as condições de habilitação 

previstas neste Edital, sob pena de suspensão e/ou rescisão contratual. 

6.11. Entende-se por manutenção preventiva as revisões e serviços de caráter preventivo com a finalidade de avaliar as 

condições para o perfeito funcionamento dos veicules, além de detectar possiveis desgastes em peças, acessórios e outros 

elementos, objetivando manter o veiculo em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas especificas, incluindo 

as trocas autorizadas de peças que se fizerem necessárias ao seu bom funcionamento. 

6.12. Entende-se por manutenção corretiva as revisões e serviços de caráter corretivo, para possibilitar a reparação de defeitos 

e falhas em qualquer unidade do veiculo, com substituição de peças e acessórios genuínos, bem como serviços de mecânica, 

em geral, funilaria, pintura, tapeçaria, sistema de ar condicionado, caixa de câmbio, parte elétrica, soldas, estofamento, 

lanterneiro, pintura, tornearia, capotada, sistema de molas, escapamentos, radiadores, suspensão, sistema de freios, 

alinhamento, balanceamento, colagem de pneus, vidraçaria, lubrificação (troca de óleo), retifica de motor e bomba e outros 

serviços afins que se façam necessários para tornar operacional o veiculo, ocasionalmente desativado em decorrência de 

defeitos, bem como, para reparar avarias. 

6.13. Os eventuais danos causados a terceiros no cumprimento deste serviço, por ação ou omissão, por negligência, imperícia 

ou imprudência, serão de responsabilidade exclusiva da empresa. 

6.14. É nula e não constituirá qualquer obrigação para a CAMARA a entrega de materiais ou da prestação de serviços, sem 

observância das condições deste Edital e da Ata de registro de preços. 

6.15. 	O FORNECEDOR não poderá subcontratar o objeto da presente licitação sem o consentimento prévio da Câmara, o 

qual, caso haja, será dado por escrito. 

6.16. Prestação Dos Serviços 

6.18.1. A Câmara Municipal de Santaluz poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo parcialmente, 

comprometendo-se a Contratada a executar ou fornecer o que for aprovado em todo ou em parte. 

6.18.2. 	Em casos excepcionais, mediante autorização da Câmara Municipal, devendo a mesma permitir livre acesso de 

representantes da Câmara, para que se proceda á fiscalização dos trabalhos. 

6.18.3. 	Os serviços deverão ser realizados por técnicos treinados para atuarem nos veicules daquela especifica mama. 

6.18.4. 	A manutenção corretiva e a manutenção preventiva ocorrerão quando a Câmara julgar necessário. 

6.18.5. 	A empresa deverá ter estrutura para receber no mínimo 03 (três) veículos por vez para manutenção. 

6.18.6. 	Caso a empresa vencedora não tenha oficina no Municipio de Santaluz a mesma deverá assumir os gastos com o 

frete de ida e vinda dos veicules a serem reparados.  

6.18.7. 	As empresas vencedoras terão o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para retirar os veículos nas 

dependências da Câmara Municipal de Santaluz para iniciar os serviços solicitados. 

819. Fornecimento Das Peças 

6.19.1. 	A contratante deverá fomecer peças e acessórios de cada marca, necessários para reparos dos veículos, 

obedecendo a recomendação do fabricante de cada automóvel. 

6.19.2. 	A Contratada deverá encaminhar à Câmara Municipal, a nota fiscal separadamente de cada automóvel, 

demonstrando, assim, assim, a aplicação do percentual de desconto ofertado. 	 siNblk 
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6.19.3 O orçamento da (s) peça (s) e/ou componente (s) a ser (em) substituido (s) deverão estar acompanhados de orçamento 

de referência fornecido por concessionária autorizada pelo fabricante do veiculo a ser reparado/revisado, constando 

identificação da empresa, a data de emissão e validade, bem como, o contato ou responsável pelo orçamento nos casos em 
que: 

Não mantiverem relação cornos constantes das tabelas dos fabricantes; 

Caso haja a extinção da tabela referência do fabricante; 

A tabela referência do fabricante não mais exista; 

Ocorrência de fato superveniente e devidamente comprovada de que a utilização da tabela tomou-se impossivel ou 

insuficiente para a avaliação dos preços registrados. 

6.19.4 A Contratada encaminhará, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento do veiculo, 

prévio orçamento dos serviços à Câmara Municipal para devida análise e autorização. 

7. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

	

7.1. 	Serviços elétricos e eletrônicos em geral; 

	

7.2. 	Serviços de mecânica em geral (inclusive serviços no sistema de freios, de escapamento, de suspensão, de 

direção mecânica e hidráulica, de motor etc.); 

	

7.3. 	Serviços de troca de óleo lubrificante (fluido de freio, óleo hidráulico etc.), de motor, de filtro de óleo, de filtro de 

ar, de anéis vedadores, etc.; 

	

7.4. 	Serviços de alinhamento e balanceamento; 

	

7.5. 	Serviços de capotaria (banco, revestimentos internos, carpetes, etc.); 

	

7.6. 	Serviços de ar-condicionado, incluindo higienização, reposição de gás refrigerante, bem como troca de filtros; 

	

7.7. 	Serviços de guincho; 

	

7.8. 	Serviços de retifica do motor e manutenção de bombas injetoras; 

	

7.9. 	Serviços de vidraçaria (vidros em geral, máquinas de vidro, etc.). 

7.10 Serviços de lanternagem e pintura. 

	

7.11 	Serviços na parte elétrica em geral. 

	

7.12 	Serviços de tapeçaria. 

7.13. Serviços de borracharia em geral borracharia (conserto, montagem, desmontagem, rodizios de pneus etc.) 

	

7.14 	Serviços de funilaria 

	

7.15. 	Serviços de tornearia 

	

7.16. 	Serviços de molas 

7.17. Outros serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veículos descritos neste edital. 

7.18.A manutenção preventiva compreende revisão geral periódica dos veiculas e maquinarias, observados os serviços 

mencionados anteriormente e, quando necessária, substituição de peça (s) e/ou componente (s), conforme manual do 

fabricante e/ou programação da Contratante. Excluidas as revisões obrigatórias durante o período de garantia. 

Os serviços elencados nos subitens '7.1", 7.2" e 7.3" deverão ser executados diretamente pela Contratada e, nas 

demais hipóteses, poderão ser subcontratados, sob total responsabilidade da Contratada e mediante previa autorização formal  

da Câmara Municipal, •  /44  VIS1-0  4/2 
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7.142. 	Os itens para execução do objeto deste contato serão fornecidos pela Contratada. 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

8.1. 	Considerando que a prestação de serviços de manutenção de veículos é uma atividade complexa e especializada, 

com utilização de ferramentas diversas, aparelhos computadorizados, devido ao fato dos veículos possuirem componentes 

eletroeletrônicos que necessitam de monitoramento e diagnósticos precisos, a Contratada deve dispor de uma estrutura minima 

composta de: instalações fisicas adequadas, aparato tecnológico traduzido em equipamentos eletroeletrônicos apropriados e 

mão-de-obra especializada em mecânica em geral. 

8.2. 	A Contratada deve possuir oficina bem estruturada, e, ainda: 

possuir área útil disponível para receber, com segurança, simultaneamente, 03 

(trés) veículos para manutenção; 

possuir os recursos essenciais para que os serviços prestados tenham a técnica / qualidade / presteza exigida para os 

padrões do fabricante dos veiculos tais como: 

Possuir pessoal treinado para executar os serviços nos veiculos de cada mama especifica; 

01 (um) equipamento eletrônico de rastreamento de problemas elétricos / eletrônicos nos veiculos; 

01 (uma) máquina de limpeza do sistema de arrefecimento / radiador de veiculo; 

01 (um) carregador de baterias; 

01 (um) teste para análise de baterias; 
01 (uma) bancada de teste para bomba elétrica de combustivel (gasolina / álcool); 

equipamentos para regulagem eletrônica de motor: scanner, teste de bico, uttrassom e multimetro; 

equipamentos para serviços de suspensão: prensa hidráulica, torquImetro e parquímetro; 

equipamentos para serviços de troca de correias: gabarito, relógio comparador e pistola de ponto. 

b.1O) Elevadores hidráulicos ou elétricos para suspensão dos veiculos; 

bA 1) Kaptor ou rastreador para a analise de sistemas de injeção eletrônica; 

01 (um) equipamento de regulagem de faróis; 

Ferramentas adequadas para a realização dos reparos nos veiculos com segurança e precisão, 

8.3. Os serviços de borracharia, alinhamento/balanceamento, lanternagenVpintura, tornearia, molas, capotaria, funilaria, retifica 

de motores, poderão ser subcontratados, sendo de inteira responsabilidade da Contratada qualquer falha na execução dos 

serviços ou por emprego de peças inadequadas. 

GARANTIA DOS SERVIÇOS E PEÇAS 

9.1. Será exigida, a garantia contada a partir da data do recebimento do veiculo pela Câmara de Santaluz, no que diz respeito 

a quaisquer vicios que venham a surgir quando do uso adequado do produto. Esta garantia não poderá ser inferior a 90 
(noventa) dias. 

9.2.0s serviços executados deverão ser garantidos contra defeito de montagem e instalação pelo período de 90 (noventa) dias, 

contados a partir da data do recebimento do veiculo pela Câmara de Santaluz. 

93. A garantia dos serviços deverá ser cumprida, mesmo após o termino ou rescisão do contrato. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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10.1. RETIRAR OS VElCULOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ, SEM CAUSAR 
QUAISQUER TIPOS DE DESPESAS. 

10.2. Entregar os veiculos limpos, interna e externamente e aspirados, quando foro caso, após a execução dos serviços. 

10.3. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam realizados com esmero e perfeição, executando-os 
sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

10.4. Zelar pela guarda dos veículos que esfiverem na sua responsabilidade, responsabifizando-se por quaisquer danos 
oconidos aos mesmos. 

10.5. Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos do Contratante, incluindo todos os pertences, acessórios e 

objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda em caso de furto ou roubo, incêndio ou acidente, independente 

de culpa, não transferindo a responsabilidade a possíveis subcontratados ou terceiros, desde o momento do recebimento do 
veiculo para orçamento até a entrega do mesmo ao Contratante. 

10.6. Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados direta ou 

indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos aos bens da Câmara de Santaluz ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou 
acompanhamento pelo Contratante. 

10.7. Arcar com todos os prejuizos resultantes de ações judiciais a que a Câmara for compelido a responder por força da 
futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocaticios. 

10.8. Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no prazo de 24 (vinte quatro) horas da 

convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos aos serviços contratados. 

10.9. Comunicar imediatamente a Cámara qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do objeto 
contratado. 

10.10. Executar os serviços contratados somente com previa autorização do Contratante; 

10.11. Refazerem, no máximo 24 horas, contados a partir da comunicação, os serviços que forem rejeitados. 

10.12. Executar quaisquer serviços não relacionados neste Termo de Referência considerados essenciais ou imprescindíveis 
ao funcionamento dos veiculos. 

10.13. Indicar a Câmara Municipal o Preposto, com competência para manter entendimentos e receber comunicações acerca 
do objeto do contrato. 

10.14. Não utilizar mão-de-obra de terceiros SEM EXPRESSA E PRÉVIA autorização do Contratante, durante a vigência do 
contrato. 

10.15. Possuir pessoal especializado em manutenção de veículos automotores, para executar os serviços nos veículos de 
cada marca especifica; 

10.16. Entregar na Câmara Municipal de Santaluz as peças e componentes subsfituidos, devidamente acondicionadas, no 
ato da entrega do veiculo consertado. 

10.17. Não ultrapassar o periodo (tempo padrão) necessário para a execução dos serviços, conforme previsto na Tabela 
Temparia informada. 

10.18. A empresa à qual for adjudicado o objeto do certame deverá apresentar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

contar da adjudicação, uma nova proposta, incluindo as planilhas adequadas ao valor final obfido, resultado da negociação a ser 

realizada após a fase de lances, inclusive com os valores dos itens adequados ao novo valor. 
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NOBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. Fornecer todos os esclarecimentos necessários a execução dos serviços contratados. 

11.2. Acompanhar e fiscalizar os serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da contratada. 

11.3. Pagar os valores contratados pelos serviços efetivamente prestados no prazo e nas condições contratuais. 
PROPOSTA DE PREÇO 

12.1. A proposta e os lances consistirão na apresentação do valor ofertado sobre o preço do valor da hora técnica. 

12.2. Nos valores ofertados serão consideradas todas as condições constantes do Termo de Referência Anexo I, devendo 
estar previstos os custos com tributos, taxas, fretes e seguros, bem como demais despesas incidentes ou necessádas 
efetivação da prestação dos serviços. 

113. Deve ser considerada, conforme fórmula apresentada, a proporção estimada de gastos, informada neste edital. 

12.4. O valor ofertado deverá ser apresentado com, no máximo, duas casas decimais após a virgula. 

12.5. Os licitantes classificados e detentores dos menores preços, deverão apresentar a Proposta Comercial atualizada e 

ajustada ao preço final em CD-ROM, ou impressos, no prazo de 02 (dois) dias úteis apôs adjudicação â empresa e lavratura da 
ata, no Setor de Licitação da Câmara de Santaluz. 

12.6. O critério de julgamento será ode menor preço para integratidade do objeto. 

12.7. Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados na Proposta Comercial serão corrigidos pela Equipe de Apoio. 

12.8. Será corrigido o valor do percentual de desconto ou do preço total da proposta conforme a divergência apurada, de forma 

a prevalecer, sempre o valor total da proposta menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor 

negociado com o Pregoeiro, após diligência e mediante expressa anuência do licitante. Apôs anuência do licitante a correção 
será consignada em ata de julgamento. 

12.9. Os licitantes deverão, preferencialmente, indicar a forma de envio da ORDEM DE SERVIÇOS (fax ou e-mail). 

12.10. Para cada item poderá o pregoeiro estabelecer o valor do lance minimo. Os valores máximos para adjudicação não 
deverão ultrapassar os valores de referência estimados para a contratação. 

12.11. A validade da proposta deverá ser de no minimo 60 dias. 

DA FORMA DE PAGAMENTO 

13.1. Os pagamentos serão efetuados após a análise da conformidade dos serviços realizados com o discriminado na 

respectiva nota fiscal, mediante o aceite pelo Coordenador de Controle de Frotas e de acordo com a programação financeira da 
Câmara Municipal de Santaluz, obedecendo ao descrito abaixo: 

13.2. Pela execução do objeto da presente Licitação, a CAIARA efetuará os pagamentos â contratada, mediante 

apresentação de nota fiscal, acompanhada da certidão de regularidade com a fazenda Nacional, Divida Ativa da União e 

Tributos e Contribuições Federais e da certidão de regularidade com FGTS. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias 

após o recebimento definitivo do objeto e da respectiva nota fiscal da licitação pela contratante. 

13.3. Não serão pagas faturas que contenham rasuras ou apresentem descrição de serviços em desacordo com a 
autorização emitida pelo Setor de Compras, com o edital, com a ata de registro de preços e com a proposta do licitante. As 
notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas a vencedora e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após 
a data de sua reapresentação válida. 

Pedro dos Reis Almeida 
Presidente Legislativo 
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ANEXO II — MODELO DE PROPOSTA 

	timbre ou idenlificação do licitante........ 

Á CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ 
PREGÃO PRESENCIAL (RP) N.° 	  

Atendendo ao Pregão Presencial acima citado, apresentamos nossa proposta, conforme abaixo alinhado: 

Item Descrição Unid Quant V. Unit Total 
01 SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL 

EM VEÍCULOS LEVES 
UND 100 

02 SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM 
GERAL EM VEÍCULOS LEVES 

UND 65 

03 SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS 
LEVES 

UND 75 

04 ERVIÇOS 	DE 	RETIFICA 	PARA 
VEÍCULOS LEVES 

UND 40 

05 SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE 
PNEUS DE VEICULOS LEVES 

UND 65 

06 SERVIÇOS 	DE 	LAVAGEM 	DE 
VEÍCULOS LEVES 

UND 180 

07 SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL UND 100 

VALOR TOTAL 

A empresa declara possuir máquinas, equipamentos e pessoal técnico adequados e disponíveis para a execução do 

objeto da licitação acima referenciada, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

A presente Proposta Comercial, atualizada e ajustada ao preço final, após a fase de lance, acaso o proponente seja 

classificado como detentor do menor preço em CD-ROM, ou impressos 

A empresa declara o pleno conhecimento de que, para efeito de pagamento, o preço de cada serviço terá como limite 

o tempo padrão definido pelo Tabela de observância obrigatória pelo detentor do registro de preços. Não havendo, na 

referida tabela, determinado procedimento, será adotado com limite o mesmo tempo para procedimento similar ou de 

igual complexidade. 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (xxocourxxxxxxx) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 

CONTATO PARA ENVIO DE ORDEM DE COMPRA: 
( ) FAX 	  
( ) E-MAIL: 	  

Declaramos que os preços consignados nesta proposta abrangem todas as despesas com equipamentos, transportes, leis 
sociais, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para 
fornecimento dos produtos citados no objeto. 

Local e data 

Assinatura 
OBS: OBEDECER RIGOROSAMENTE A ORDEM APRESENTADA NO TERMO DE REFERENCIA. 
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ANEXO III — DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO. 

PREGÃO PRESENCIAL (RP) N.° 

A empresa (NOME DO LICITANTE), cadastrada no CNPJ sob n.° (NÚMERO DO CNPJ), sito a (ENDEREÇO COMPLETO) por 

intermédio do seu representante ou procurador, nos termos do art 40, VII, da Lei n.° 10.520/2002, declara, sob as penas da lei, 

para os devidos fins de direito, ai, Câmara de Santaluz, que atende plenamente a todas as condições de habilitação 

estabelecidas no Edital do Pregão Presencial (RP) acima citado e seus anexos. 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

Local e data. 

Assinatura 

Obs: Esta Declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento. 
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ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES PREGÃO PRESENCIAL (RP) N.° 

	(NOME DO LICITANTE) 	 CNRIICPF n.° 	 sediada à 	(ENDEREÇO COMPLETO) 	 DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 
de junho de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, 
Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz. 

Nome Completo do Declarante 

CPF do declarante 

	 Assinatura do 
Declarante 

CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ 
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ANEXO V — DECLARAÇÃO DE MICOREMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE OU COOPERATIVA 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na integra, empapei impresso da empresa) 

DECLARAÇÃO 

	 (nome da empresa) 	 inscrita no CNPJ soba n.° 	  sediada 	 (endereço completo) 	 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 	  portador(a) da Carteira de Identidade n.° 	  e do CPF n.° 	  DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Pode, nos termos do arl 30  da Lei Complementar n.° 123/2006 ou cooperativa 
nos termos do art. 34 da Lei n° 11.488/2007, estando apta a fruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas por não se 
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4° do art. 30  da Lei Complementar 0.0 123  de 14 de dezembro de 2006. 

( ) ME 
( ) EPP 
( ) Cooperativa 

Local/Data 

Assinatura do Representante Legal 

 

anatijk;  

•
iei

'VjelSjiCog 

o 	

r_ 

• 
y 

1 

  

     



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N°16-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N.°  13.227.459/0001-74 

ANEXO VI — MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Pelo presente instrumento, a Câmara Municipal de Santaluz, órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com endereço na 

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 16, Centro, Santaluz, CEP: 48.880.000, inscrito no CNPJ sob o n°. 13.227.459/0001-74, 

representada pelo Presidente Legislativo, Sr. xxxxxxxxreorx, residente e domiciliado em Santaluz/BA, a seguir denominado 

ÓRGÃO GESTOR RESOLVE registrar os preços para Constitui o objeto deste Pregão Presencial, registro de preços para 

futuras e eventuais contratações de empresas especializadas na prestação de serviços continuos de manutenção preventiva e 

conetiva nos veiculos automotores da Câmara de Santaluz 	  CNPJ 	 , representada 
legalmente por 	  estabelecida na   	/ 	, cuja 
proposta foi classificada no certame, Processo Licitatório n°. 	 — Pregão Presencial n°. 	adiante 

denominada FORNECEDOR, nos termos da Lei n°8666/93, com as alterações e demais normas legais aplicáveis, e ainda pela 

Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal n° 3.931/2001, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a qual 

apresenta sequência de classificação, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que seguem: 

CLAUSULA I - DO OBJETO 

1.1. CONSTITUI O OBJETO DESTE PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LAVAGEM E DE BORRACHARIA PARA VEICULOS LEVES DE 

PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BAHIA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 

TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I. 

1.2. Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial e seus Anexos. 

1.3. APRESENTAÇÃO: o serviço deverá ser prestado de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Santaluz, nas 

quantidades solicitadas nas ordens de serviços. 

CLÁUSULA 1 — DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

2.2. Nos termos do art. 15, § 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta 

Ata de Registro de Preces a Câmara Municipal de Santaluz NÃO será obrigado a contratar exclusivamente por seu intermédio  

o service referido na Cláusula I podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato 

caiba recurso ou indenizacão de Qualquer espécie as empresas detentoras.  

2.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses no art 78 da Lei Federal 8.666/93, com alterações que lhe foram impostas pela Lei 

Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos, ás suas detentoras, o contraditório e a 

ampla defesa. 

CLÁUSULA III — DO PREÇO E DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

SEtirt 
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3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para prestação dos respectivos serviços pela Câmara Municipal 

de Santaluz. 

3.1.2. O preço total estimado está fixado em 

3.1.3. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o seguinte, de acordo com a 

respectiva classificação no Pregão: 

3.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do 

Edital do Pregão, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

3.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas no Pregão pela empresa 

detentora da presente Ata, as quais também a integram. 

CLAUSULA IV - DOS PRAZOS E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO. 

4.1. A FORNECEDORA deverá apresentar à Câmara Municipal de Santaluz, gratuitamente, previamente à execução do serviço, 

orçamento detalhado, no prazo máximo e não superior a 02(dois) dias, contados a partir do recebimento do veiculo, com 

exceção dos serviços de reparo no motor (montagem e desmontagem), funilaria e pintura, em que o prazo será de, no máximo, 

05 (cinco) dias, devendo conter no orçamento: 

- Relação de peças a serem utilizadas no referido serviço, juntamente como valor das mesmas; 

- Tempo a ser gasto na prestação do serviço, de conformidade com a tabela tempária aqui informada 

- Cláusula de garantia dos serviços prestados, que não poderá ser inferior a 90(noventa) dias, após a entrega do mesmo em 

perfeito funcionamento, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. 

4.2.0 ÓRGÃO GESTOR se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que venham a apresentar 

defeitos quer seja referente ás peças utilizadas que deverão possuir garantia de fábrica ou ainda sejam referentes aos serviços 

prestados, que deverão ter garantia minima de 90 (noventa) dias conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor ou 

ainda que não atendam as especificações constantes do Termo de Referência ou da proposta comercial, cabendo â 

FORENECEDORA contratada sua substituição no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de multa por atraso e/ou 

suspensão do contrato, sem prejuizo a outras penalidades aplicáveis. 

4.3. A cada reparo ou troca de peças e acessórios serão obrigatórios o envio do material trocado ao setor de frotas para 

controle. 

4.4. A FORNECEDORA fica obrigada a enviar o orçamento com as respectivas mamas das peças ou acessórios e 

quilometragem do veiculo a Câmara Municipal, antes da execução do serviço. 

4.5.0 prazo de permanência do veiculo na oficina deverá ser de no máximo 05(cinco) dias, a contar da entrada do veiculo na 

oficina. Caso o referido prazo não possa ser cumprido por quaisquer motivos alheios à vontade do contratado, este poderá ser 

prorrogado, mediante solicitação enviada à Câmara Municipal, não ultrapassando 20 (vinte) dias. O não cumprimento dos 

prazos determinados sujeitará â Detentora do Registro, às penalidades aplicáveis, descritas neste edital, garantido a prévia 

defesa. 
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4.6. O orçamento deverá ser detalhado e fornecido previamente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a 

partir da retirada do veiculo nas dependências da Câmara Municipal de Santaluz, com exceção dos serviços de reparo no motor 

(montagem e desmontagem), funilada e pintura, em prazo será de no máximo 05 (cinco) dias. 

4.7. Refazer em, no máximo, 24 horas, contados a partir da comunicação, os serviços que forem rejeitados. 

4.8. A FORNECEDORA não fica exonerada de suas responsabilidades, por possíveis falhas ou defeitos observados nos 
materiais apôs o seu recebimento. 

4.9. A FORNECEDORA deverá manter durante a vigência do contrato decorrente da presente licitação, as condições de 
habilitação previstas no Edital, sob pena de suspensão Sou rescisão contratual. 

4.10. O serviço desta licitação deverá ser prestado de acordo com a discriminação constante no Edital, seus anexos e da 
proposta apresentada, conforme autorizações emitidas pelo Setor de Compras ou outro Setor por esse expressamente 

autorizado, não sendo admitida a troca de unidade de medida, ou qualquer outra especificação constante da proposta. 

4.11. A FORNECEDORA deverá ter estrutura para receber r/4) minimo 03 (trés) veículos por vez para manutenção. 

4.12. Caso a FORNECEDORA não tenha oficina no Municipio de Santaluz, a mesma deverá assumir os gastos com o frete de 
ida e vinda dos veículos a serem reparados. 

4.13. Os eventuais danos causados a terceiros no cumprimento deste serviço, por ação ou omissão, por negligência, imperícia 
ou imprudência, serão de responsabilidade exclusiva do fornecedor. 

4.14. A FORNECEDORA não poderá subcontratar o objeto da presente licitação sem o consentimento prévio da Câmara, o 
qual, caso haja, será dado por escrito. 

CLAUSULA V— DO PAGAMENTO 

5.1. Os pagamentos serão efetuados após a análise da conformidade dos serviços realizados como discriminado na respectiva 

nota fiscal, mediante o aceite pelo Coordenador de Controle de Frotas e de acordo com a programação financeira da 
Administração Municipal de Santaluz, obedecendo ao descrito abaixo: 

5.2. Pela execução do objeto da presente Licitação, a CÂMARA efetuará os pagamentos a FORNECEDORA, mediante 

apresentação de nota fiscal, acompanhada da certidão de regularidade com a fazenda Nacional, Divida Ativa da União e 

Tributos e Contribuições Federais e da certidão de regularidade com FGTS. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias 

após o recebimento definitivo do objeto e da respectiva nota fiscal da licitação pela FORNECEDORA. 

53. Não serão pagas faturas que contenham rasuras ou apresentem descrição de materiais em desacordo com a autorização 

emitida pelo Setor de Compras, com o edital, com a ata de registro de preços e com a proposta da FORNECEDORA. As notas 

fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à vencedora e seu vencimento ocorrerá 30 (hirta) dias úteis após a data 
de sua reapresentação válida, 

5.4. Nota fiscal/fatura será emitida pela FORNECEDORA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, 

especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributadas e/ou previdenciárias. 

5.5. Os pagamentos à FORNECEDORA somente serão realizados mediante a efetiva prestação dos serviços nas condições 

especificadas nesta Ata e no Termo de Referência, Anexo Ido Edital, que será comprovada por meio do atestado de inspeção 
dos serviços a ser expedido pela Câmara Municipal. 
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5.6. As notas fiscais/faturas serão emitidas separadamente, sendo urna nota fiscal/fatura para mão-de-obra e serviços, sendo 

também separadas por secretaria. 

5.7. O Camara, identificando quaisquer divergências na nota fiscal/fatura, mormente no que tange a valores dos serviços 

prestados, deverá devolvê-la á FORNECEDORA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado 

para pagamento será contado somente a partir da reapresentaçãolsubstituição do documento, desde que devidamente sanado 

o vicio. 

5.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da 

FORNECEDORA, seja relativa à execução do objeto, seja quanto a documentação exigida para a liberação dos pagamentos, 

sem que isto gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou interrupção na prestação dos 

serviços. 

5.9. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou 

cobrados da FORNECEDORA. 5.10. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscailfatura, a FORNECEDORA dará ao 

Câmara plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos serviços e produtos nela discriminados, para nada 

mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma. 

5.11. A liberação do pagamento da nota fiscal/fatura relativa ao Ultimo mês de prestação de serviços somente ocorrerá mediante 

a plena e cabal comprovação de cumprimento de todas as obrigações contratualmente previstas, especialmente a apresentação 

de todos os documentos exigidos, bem como a correção de todas as eventuais pendências apuradas. 

CLÁUSULA VI - DO RECURSO FINANCEIRO E DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS 

6.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais serão apontadas pelo setor de 

contabilidade no ato que antecede cada contratacão, conforme dispõe o M. 70, §20  do Decreto Federal 7.892/2013. As 

informações estarão presentes na ORDEM DE COMPRA, instrumento substitutivo do contrato. 

CLÁUSULA VII - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

7.1. Os contratos de prestação de serviços decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados com o 

recebimento da requisição pela detentora. 

7.2. As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a 

vigência desta Ata, mesmo que a entrega destes estiver prevista para data posterior â do seu vencimento. 

7.3. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita diretamente por 

requisição ou através de oficio ou fax ou e-mail, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto/serviço, a quantidade 

pretendida, o local para a entrega/prestação de serviço, o carimbo e a assinatura do responsável. 

7.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento de ordem de fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá 

colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem 

procedeu ao recebimento. 

7.5. A cópia da ordem de fornecimento referida no tem anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser 

anexada ao processo de administração da ata. 
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7E. Fica estabelecido, para todos os efeitos legais, que na execução do objeto deste instrumento, não caberá ao ÓRGÃO 

GESTOR qualquer responsabilidade por despesas atinentes a encargos de qualquer natureza, inclusive de origem 

previdenciária, trabalhista, fiscal e indenizaária, frete, taxas, cabendo todos os ônus de tais encargos ao FORNECEDOR que 

responde civil e criminalmente pelos atos e fatos que ocorram durante o cumprimento deste contato. 

7.7. O FORNECEDOR assumirá automaticamente, ao firmar o registro, a responsabilidade, exclusiva, por danos causados ao 

ÓRGÃO GESTOR ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo nos atos praticados oriundos do presente instrumento. 

7.8.0 FORNECEDOR não poderá subcontratar o objeto da presente licitação sem o consentimento prévio da Câmara, o qual, 

caso haja, será dado por escrito. 

CLÁUSULA VIII — DAS OBRIGAÇÕES DO SIGNATÁRIO DA ATA 

8.1. Realiza os serviços contatados, obedecendo rigorosamente ao disposto no Edital. 

8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Câmara de Santaluz referente 

às condições firmadas na presente Ata. 

8.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata. 

8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habibtação exigidas no Edital. 

8.5. Entregar os veiculos limpos, interna e externamente e aspirados, quando for o caso, após a execução dos serviços. 

8.6. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam realizados com esmero e perfeição, executando-os sob 

sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

8.7. Zelar pela guarda dos veiculos que estiverem na sua responsabilidade, responsabilizando-se por quaisquer danos oconidos 

aos ~Os. 

8.8. Responsabilizar-se integralmente pelos veiculos recebidos do ÓRGÃO GESTOR, incluindo todos os pertences, acessórios 

e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda em caso de furto ou roubo, incêndio ou acidente, independente 

de culpa, não transferindo a responsabilidade a possíveis subcontratados ou terceiros, desde o momento do recebimento do 

veiculo para orçamento até a entrega do mesmo ao ÓRGÃO GESTOR. 

8.9. Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuizos de qualquer natureza causadas direta ou 

indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos aos bens da Câmara de Santaluz ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou 

acompanhamento pelo ÓRGÃO GESTOR. 

8.10. Arcar com todos os prejuizos resultantes de ações judiciais a que o Câmara for competido a responder por força da futura 

contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocaticios. 

8.11. Comparecer â sede da CÂMARA, sempre que solicitado, por meio do preposto, no Firam de 24 (vinte quatro) horas da 

convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos aos serviços contatados. 

8.12. Comunicar imediatamente a Câmara qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do objeto 

contratado. 

8.13. Executar os serviços contratados somente com prévia autorização do óRGÃO GESTOR; 

8.14. Refazer em, no máximo 24 horas, contados a partir da comunicação, os serviços que forem rejeitados. 
,• 
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99,0 acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da 

FORNECEDORA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da Contrafação. 

CLAUSULA X — DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

10.1. São condições gerais da contrafação: 

I — Como condição para assinatura desta Ata de Registro de Preços, a FORNECEDORA devera entregar a CÂMARA. A 

contratação dos serviços não estabelece qualquer vinculo de natureza empregaticia ou de responsabilidade entre a Câmara e 

os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da FORNECEDORA designadas para a execução do objeto, sendo a 

FORNECEDORA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e 

seus profissionais ou contatados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter 

securitário ou qualquer outra. 

II. A FORNECEDORA guardará os veiculas sob sua proteção, se responsabifizando pelos mesmos, com relação a danos e 

furtos, sendo vedada o uso do veiculo por seus funcionários para outros fins que não seja o objeto desta licitação. 

CLÁUSULA XI — DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 

11.1. A FORNECEDORA responderá por todo e qualquer dano provocado a Câmara, seus servidores ou terceiros, decorTentes 

de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do 

acompanhamento exercido pela Cámara, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuizo das 

multas e demais penalidades previstas na licitação. 

11.1.1. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ónus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo que venha a 

ser suportado pela Cámara, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela FORNECEDORA, de 

obrigações a ela abibuidas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou 

ressarcimentos efetuados pela Câmara a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, 

honorários advocatícios e outros. 

11.1.2. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas como de 

responsabilidade da FORNECEDORA for apresentada ou chegar ao conhecimento da Cámara, este comunicará a 

FORNECEDORA por escrito para que tome as providências necessárias á sua solução, diretamente, quando possível, a qual 

ficará obrigada a entregar a Câmara a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial 

que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinado. As providências administrativas ou judiciais tomadas 

pela FORNECEDORA não a eximem das responsabilidades assumidas perante a Câmara, nos termos desta cláusula. 

11.1.3. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da Cámara, nos 

termos desta cláusula, deverão ser pagas pela FORNECEDORA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão 

objeto de ressarcimento a Câmara, mediante a adoção das seguintes providências: 

dedução de créditos da FORNECEDORA; 

execução da garantia prestada, se for o caso; 

medida judicial apropriada, a critério da Cámara. 
45* 
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8.15. Executar quaisquer serviços não relacionados neste Termo de Referência considerados essenciais ou imprescindíveis ao 

funcionamento dos velculos. 

8.16. Indicar à Câmara Municipal o Preposto, com competência para manter entendimentos e receber comunicações acerca do 

objeto do contrato. 

8.17. Não utilizar mão-de-obra de terceiros SEM EXPRESSA E PRÉVIA autorização do ORGÃO GESTOR, durante a vigência 

do contrato. 
8.18. Possuir pessoal especializado em manutenção de veículos automotores, para executar os serviços nos veiculos de cada 

marca especifica; 

8.19. Entregar na Câmara Municipal de Santaluz as peças e componentes substituídos, devidamente acondicionadas, no ato da 

entrega do veiculo consertado. 

8.20. Não ultrapassar o periodo (tempo padrão) necessário para a execução dos serviços, conforme previsto na Tabela 

Tampada fornecida (anexo VIII do edital). 8.21. Retirar os veículos nas dependências da Câmara Municipal de Santaluz, para 

as devidas manutenções nos prazos previstos no Edital, sem causar qualquer tipo de ónus a Cámara. 

CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

9.1. A Ata de Registro de Preços não obriga a Câmara de Santaluz a firmar a contração, podendo realizar licitação especifica 

para aquisição de um ou mais itens, objeto desta licitação, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de 

condições, o beneficiário do registro terá preferência. 

9.2. A Câmara de Santaluz avaliará o mercado constantemente promovendo as negociações necessárias ao ajustamento do 

preço, publicando bimestralmente os preços registrados. 

9.3. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a Câmara de Santaluz negociará com o 

prestador sua redução, caso contrário, o signatário da ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu 

preço, devendo anexar ao requerimento documentação comprobatória. 

9.3.1. Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o prestador ficará exonerado da aplicação de penalidade. 

9.3.2. Cancelados os registros, a Câmara de Santaluz poderá convocar os demais prestadores, na ordem de classificação, 

visando igual oportunidade de negociação. 

9.3.3. Não havendo êxito nas negociações, a Câmara de Santaluz procederá à revogação da Ata de Registro de Preços. 

9.4.0 acompanhamento e a fiscalização da contratação, assim como o recebimento e a conferência dos serviços prestados, 

serão realizados pela Câmara Municipal de Santaluz. 

9.5.0 Coordenador de Controle de Frotas atuará como fiscalizador da execução do objeto contratual. 

9.6. A Câmara Municipal, tendo como base relatório mensal a ser elaborado pela FORNECEDORA, expedira atestado de 

inspeção dos serviços prestados, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e 

constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos. 

9.7. A FORNECEDORA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do Contrato pela Camara, bem 

como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela Câmara Municipal. 

9.8. A Câmara não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses 

previstas, expressamente, nesta Ata/Termo de Referência. 
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CLAUSULA XII —DAS PENALIDADES 

12.1. A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para 

registro dos respectivos preços no hem 7 do presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades 

enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhes foram introduzidas pela Lei Federal 

8.883/94, ao critério da Administração. 

12.2. O adjudicatário que, convocado no prazo de vaidade de sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidõneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Câmara, e será descredenciado dos sistemas de 

cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas aplicáveis e demais 

cominações legais. 

12.3. Ficam estabelecidas as seguintes sanções: 

advertência; 
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da proposta por dia de atraso, durante o qual, sem justa causa, não for 

cumprido o prazo fixado na proposta, acumulável com as demais sanções, que poderá ser descontada em eventuais 

créditos existentes junto a Câmara Municipal de Santaluz; 

suspensão dos pagamentos, até a regularização dos fatos geradores das penalidades; 

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 

05 (cinco) anos; 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 
1/4. O prazo para apresentação da defesa previa das penalidades aplicadas será de 03 (três) dias úteis, contados da data de 

recebimento da notificação. 
12.5. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser descontado dos pagamentos devidos, 

sendo automaticamente suspensos os por vir e, caso sejam estes insuficientes, a diferença deverá ser paga pela Empresa por 

meio de guia própria emitida pela Câmara ou deposito em conta, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da 

sua aplicação. 
12.6. As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo 

administrativo em que se garanfirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

CLAUSULA XIII — DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

13.1. Considerando o prazo de validade estabelecido no trem 4 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1° do 

art. 28 ,da Lei Federal 9.069, de 29/06/1995, ao art. 30, § 1°, da Medida Provisória 1.488-16, de 02/10/1996 e demais legislações 

pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, a não ser que seja comprovado a quebra do equilíbrio econômico 
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financeiro entre as partes como trata o art. 65, inciso II , alínea "d" da Lei 8.666/93, até que seja completado o periodo de 12 

(doze) meses, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão. 

13.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniéncia de 

normas federais aplicáveis à espécie. 

CLAUSULA XIV — DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. O produto objeto desta Ata de Registo de Preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art. 

73, II "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

14.2. A cada prestação de serviços, serão emitidos recibos, nos termos do art 73, II, "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93, por 

pessoa a ser indicada na respectiva nota de empenho. 

CLÁUSULA XV — DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

15.2.. Pela Administração, quando: 

15.2.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

15.2.2. a detentora não retirar qualquer nota fiscal, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa; 

15.2.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; 

15.24. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for 

decidido pela Administração; 

15.2.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

15.2.6. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

15.2.7. a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de 

Registro de Preços; 
15.2.7.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no 

Diário Oficial do Estado, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 

publicação. 

15.3. a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 

(trinta) dias, facultada â Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do 

pedido. 

CLÁUSULA XVI — DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 

16.1. A contrafação dos serviços da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, caso a caso, pela Câmara Municipal 

de Santaluz. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ Á  

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N°16-CENTRO SANTA LUZ-BA 
CNPJ N.° 13.227.459/0001-74 

16.2. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela 

mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto. 

CLAUSULA X%/11 — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão, seus anexos e a proposta da empresa 

retro qualificada classificada em V' lugar no certame. 

17.2. Fica eleito o foro da Comarca de Santaluz para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente 

Ata. 
17.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, no que não colidir com 

a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os principias gerais de Direito. 

Santaluz, 	de 	 de 2018. 

Câmara Municipal de Santaluz 	 Detentora da Ata 
CNPJ: M.XXX.)000000/-XX 

	

CNPJ: xxxxxxx 	 Representante 

	

XYJC00000e000( 	 CPF 

	

(Contratante) 	 (Contratada) 

Testemunha 2 

Testemunhal 

Ass.: 

CPF: 

Ass : 

CPF: 
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8. 	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 16-CENTRO SANTA LUZ-DA 

04%. 	 CNPJ N.° 13.227.459/0001-74 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 	 PREGÃO PRESENCIAL N.° 

A Empresa 	  inscrita no CNPJ sob o n° 

	  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

	  portador do Documento de Identidade n° 

	  e inscrito no CPF sob o n° 	  DECLARA possuir 

máquinas, equipamentos e pessoal técnico adequados e disponíveis para a execução do objeto da 

licitação acima referendada, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

de 	 de 2018 

Assinatura (representante legal): 

- Declaração a ser emitida em papel fimbrado, de forma que identifique a proponente 



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N°16-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N.° 13.227.459/0001-74 

ANEXO VIII 

TABELA DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° XXXXX/2018 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° XXXXXXX/2018 

1. Apresentar Proposta em meio magnético (CD ou PEN DRIVE e impressa, devidamente 

assinada' 

PRE O REFERENCIAL DE SERVI OS E MANUTEN O DA FROTA DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ 

Item Descrição Unid Quant. V. Unit. Total 

01 SERVIÇOS DE MECANICA EM 
GERAL EM VEÍCULOS LEVES 

UND 100 43,80 4.380,00 

02 SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM 
GERAL EM VEÍCULOS LEVES 

UND 65 45,50 195750 

03 SERVIÇOS ELETRICOS EM 
VEICULOS LEVES 

UND 75 2040, 1530,00 

04 ERVIÇOS DE RETIFICA PARA 
VEÍCULOS LEVES 

UND 40 4100 1640,00 

05 SERVIÇO DE VUICANIZAÇA0 DE 
PNEUS DE VEICULOS LEVES 

UND 65 1180 767,00 

06 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 
VEÍCULOS LEVES 

UND 180 18,80 1384,00 

07 SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL UND 100 60,00 6.000,00 

VALOR TOTAL 20.658,50 
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