ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS
Superintendência de Compras e Licitações
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2021
PROCESSO Nº 614/2021
O Município de Santa Maria, por meio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 78 de 29 de
novembro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local
abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO POR GRUPO, conforme descrito neste Edital. O procedimento licitatório será regido pela Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002; pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações
posteriores; pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; pela Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; pelo Decreto
nº 8.538, de 6 de outubro de 2015; pelo Decreto Executivo Municipal nº 071, de 03 de agosto de 2015;
pela Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, pelas demais normas específicas
aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, e pelas demais exigências deste Edital e
seus anexos.
1.

DO OBJETO

1.1.
A presente licitação tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, conforme Termos
de Referência (Anexo I), visando suprir a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS, nos
termos e condições constantes no presente Edital e seus Anexos.
1.2.

A subcontratação do objeto é permitida para os seguintes serviços:

a) Consertos de Sistemas de Injeção de Combustível;
b) Consertos de Radiadores;
c) Consertos de Sistemas Hidráulicos;
d) Conserto de Sistemas Elétricos Especializados.
2.

DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

2.1.
A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do Pregoeiro com a
utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 988841- Pregão Eletrônico Nº 144/2021

DATA: 07/01/2022
HORÁRIO: 8h30min (horário de Brasília)
2.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do Pregoeiro em sentido
contrário.
2.3.

A licitação será em grupos, formado por itens, conforme Planilha (Anexo IV) constante no Edital.

2.4.
O critério de julgamento adotado será o menor preço do grupo, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
3.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.
Os recursos orçamentários para a despesa correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias:
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Secretaria de Município da Saúde
Solicitações de Compras n.º 1462 e 1464/2021
Projeto/Atividade: 2113
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.19 e 3.3.90.30.39
Recurso: 4500
4.

DO CREDENCIAMENTO

4.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
4.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
4.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
4.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.
4.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.
5.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
5.1.1.

Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

5.1.2. A presente licitação, em observância ao disposto no art. 6º, do Decreto nº 8.538/2015,
destina-se propostas de empresas de QUALQUER PORTE, não sendo excluídos os benefícios
garantidos pela Lei Complementar 123/2006, tendo em vista que o valor estimado ultrapassou o
limite de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
5.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
5.3.

Não poderão participar desta licitação:

5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
5.3.2.

Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;

5.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.3.4.

Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
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5.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
5.3.6.

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
5.4.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
5.4.1.1. Nos grupos em que a participação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.
5.4.2.

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

5.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
5.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
5.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;
5.4.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
5.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.
6.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos (conforme item 10 deste Edital), a proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
6.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
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6.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
1º da LC nº 123, de 2006.
6.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
6.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento
do envio de lances.
7.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
7.1.1. Valor unitário e total dos itens do Grupo (contendo no máximo 02 (duas) casas
decimais, relativas à parte dos centavos);
7.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência.
7.2.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
7.4.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

8.
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
8.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
8.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou
não apresentem as especificações técnicas exigidas nos Termos de Referência.
8.2.1. Também será desclassificada a proposta preenchida em “campo próprio do sistema”
conforme item 7, que identifique o licitante antes da “fase final dos lances”.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
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8.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
8.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
8.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
8.5.1.

Os lances deverão ser ofertados pelo valor total dos grupos.

8.5.2.

Os licitantes deverão encaminhar lances para os Itens dos Grupos.

8.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital, contendo cada lance no máximo 02 (duas) casas
decimais, relativas à parte dos centavos, sob pena de exclusão do lance.
8.7.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
8.8.
O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,1% (zero
vírgula um por cento).
8.9.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
8.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “Aberto”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
8.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
8.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
no caso de lances intermediários.
8.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
8.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia;
8.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.
8.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
8.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
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8.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
8.21.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.22. Em relação ao grupo não exclusivo para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº
8.538, de 2015.
8.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
8.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às
margens de preferência, conforme regulamento.
8.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
8.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens produzidos:
8.29.1. No país;
8.29.2. Por empresas brasileiras;
8.29.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.29.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
8.30. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
8.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.31.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
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8.31.2. O pregoeiro solicitará via chat que a licitante melhor classificada envie a proposta
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, no prazo estipulado no chat, pelo Pregoeiro, a contar da solicitação de “Anexo” no
sistema Comprasnet.
8.32.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º
do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
9.2.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que após a etapa de negociação,
apresentar preço unitário e/ou global final superior ao preço máximo fixado pelo Município
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.3.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
9.4.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.
9.5.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 2 (duas) horas, a contar da solicitação de
“Anexo” no sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro,
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.6.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.7.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
9.8.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
9.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
9.9.
Nos grupos não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
9.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
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10.

DA HABILITAÇÃO

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
10.1.1. SICAF;
10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
10.1.3.3.
desclassificação.

O

licitante

será

convocado

para

manifestação

previamente

à

sua

10.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
10.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas
no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das
propostas;
10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhálos, em formato digital, via sistema, no prazo de estipulado via chat, a contar da solicitação do Pregoeiro
no sistema eletrônico, sob pena de inabilitação.
10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
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10.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
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.
10.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
10.7. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
10.8.

Habilitação Jurídica:

10.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
10.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
10.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
10.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
10.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
10.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
10.9.

Regularidade Fiscal e Trabalhista:

10.9.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
10.9.2. Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
10.9.3. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
10.9.4. Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.9.5. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
10.9.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
10.9.7. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal - Certidão negativa de débito ou
positiva com efeitos de negativa - do domicílio ou sede da empresa ou outra equivalente na forma da lei;
10.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
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10.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
10.10. Qualificação Econômico-Financeira.
10.10.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Execução Patrimonial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
10.10.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigíveis e com Informação Comparativa do exercício imediatamente anterior, 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 03 (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.
10.10.2.1. A exigência de Informação Comparativa (Item 10.10.2) origina-se no
Pronunciamento Técnico nº 26, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, órgão do Conselho Federal
de Contabilidade.
10.10.2.2. A sociedade criada no exercício em curso deverá apresentar fotocópia do
Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial ou órgão competente.
10.10.2.3. Entende-se que a expressão “na forma da lei” constante no item 10.10.2
engloba, no mínimo: Balanço patrimonial e DRE, registro na Junta Comercial ou órgão competente,
termos de abertura e encerramento.
10.10.2.4. As cópias deverão ser originárias do Livro Diário devidamente formalizado e
registrado.
10.10.2.5. A empresa optante pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED
poderá apresentá-lo na forma da lei.
10.10.2.5.1. Entende-se que a expressão “na forma da lei” constante no
item 10.10.2.5 engloba, no mínimo: Balanço Patrimonial (Livro Diário), DRE - Demonstração do
Resultado do Exercício (Livro Diário) e Recibo de entrega de escrituração contábil digital (Livro Diário).
10.10.2.5.2.

As cópias deverão ser originárias do Livro Diário constante

do SPED.
10.10.2.5.3. A Escrituração Digital deverá estar de acordo com as
Instruções Normativas (RFB n° 1774/2017 e RFB n° 1856/2018) que tratam do Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED. Para maiores informações, verificar o site www.receita.gov.br, no link SPED.
10.10.3. Memorial de Cálculo contendo a boa situação financeira, avaliada pelos Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das
seguintes fórmulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ≥ 1
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = __________________
ATIVO TOTAL_____________ ≥ 1
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE ≥ 1
PASSIVO CIRCULANTE
10.10.3.1. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação reservase o direito de efetuar os cálculos.
10.10.3.2. Se necessária a atualização do balanço, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
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10.10.3.3. Caso a empresa apresente índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC) inferiores a 01 (um), deverá comprovar ser dotada de capital social
devidamente integralizado ou de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto
ou Contrato Social em vigor e devidamente registrado ou pelo balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, conforme disposto no
Art. 31, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.
10.11. Qualificação Técnica
10.11.1. Comprovar através de declaração formal de disponibilidade ou de cópia do contrato
qual empresa fará o descarte final dos resíduos (óleo e afins);
10.11.2. Comprovar através de através de declaração formal de que poderá executar os
serviços e assistência técnica, obrigatoriamente por oficina própria não podendo terceirizar
o serviço ou o ônus da garantia, com ressalvas do item 3.4.1;
10.11.3.

Comprovar possuir responsável técnico, com formação na área de mecânica.

10.11.4. A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO, assinada por representante legal da
empresa, de que as peças a serem substituídas serão cobradas de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referência;
10.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
10.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.
10.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
10.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
10.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.17. Nos grupos não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
10.18. O licitante provisoriamente vencedor em um grupo, que estiver concorrendo em outro grupo,
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências
do grupo em que venceu às do grupo em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena
de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
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10.19. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) grupo(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.
10.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
11.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada conforme Modelo
(Anexo III), no prazo estipulado pelo Pregoeiro, no chat do sistema Comprasnet e deverá:
11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal do licitante proponente, conforme
(Anexo III).
11.1.2. Constar o número dessa licitação, nome ou razão social do proponente, endereço
completo, telefone, endereço eletrônico (e-mail) e nome, RG e CPF do representante da empresa que
firmará contrato com a administração.
11.1.3. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.
11.1.4. Constar os preços unitários, global e da hora/mês, em reais, com duas casas
decimais, expresso em algarismos, em moeda nacional e, de preferência, por extenso,
prevalecendo este último em caso de divergência.
11.1.4.1. O preço global proposto para a execução do objeto deverá contemplar todas
as despesas necessárias à realização de serviços, tais como materiais, mão de obra, leis sociais,
tributos, impostos, taxas, emolumentos, cópias, serviços de terceiros, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, transporte, estadia, alimentação, ferramentas, equipamentos, maquinário, seguros,
licenças, ligações provisórias e definitivas, sinalização do trânsito, placa de obra, ensaios necessários,
enfim, tudo que se fizer necessário à perfeita execução do objeto licitado, mesmo que não especificado
neste Edital, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.
11.1.5. A omissão da resposta de qualquer dos quesitos de avaliação, tais como, informações
técnicas ou outra documentação que comprove a veracidade da informação, poderá implicar na sumária
desclassificação da proposta.
11.1.6. A simples apresentação da proposta, por si só implicará a plena aceitação por parte do
licitante de todas as condições deste Edital, independentemente de transcrição.
11.1.7. Apresentar quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes.
11.2.

Disposições Gerais da Proposta:

11.2.1. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será da
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração,
seja para mais ou para menos.
11.2.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja
com relação a preço global, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos
termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações
essas que serão analisadas pela Comissão de Licitação que observará, entre outros, em especial, os
Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade, Economicidade e Ampla Concorrência.
11.2.3. Erros no preenchimento da Proposta Financeira não são motivo suficiente para a
desclassificação da proposta, quando a Proposta puder ser ajustada sem a necessidade de majoração
ou minoração do preço ofertado (sem alterar o preço global inicialmente proposto), e desde que se
comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
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11.2.3.1. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta
ou incorretamente cotados, que não forem corrigidos na fase de classificação e julgamento das
propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de
acréscimos de valores posteriores, em nenhuma hipótese.
11.2.4. Falta de data, assinatura e/ou rubrica na proposta de preços e nos seus anexos poderão
ser supridas pelo representante legal e com poderes para esse fim, ou por meio de ratificação posterior
do representante legal.
11.2.4.1. A possibilidade de ratificação posterior de assinatura e/ou rubrica na proposta
de preços e nos seus anexos estende-se aos responsáveis técnicos das licitantes.
11.2.5. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados.
11.2.6. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução de
todo o serviço, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento
adicional quando devida e erro ou má interpretação de parte do licitante.
12.

DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de
no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.3. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, no tocante ao grupo ao qual o
recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará
a contar quando da decisão final da autoridade competente.
12.4.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Prefeitura
Municipal de Santa Maria, Superintendência de Compras e Licitações, Rua Venâncio Aires, 2277,
Centro, CEP 97010-005 – Santa Maria/RS, em dias úteis, no horário de 07:30 às 13:00. Não serão
reconhecidos os recursos interpostos enviados fora do Sistema Comprasnet.
13.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em
que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
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13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, facsímile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
14.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

15.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do
Termo de Referência.
16.

DA ASSINATURA DO CONTRATO

16.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o representante legal da
empresa licitante vencedora para, no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento do empenho, assinar o
contrato, aceitar o instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, nos termos do
art. 64, da Lei Federal nº 8.666/93 e sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da mesma Lei.
16.2. Se dentro do prazo a empresa convocada não assinar o Contrato, a Administração convocará as
licitantes remanescentes na ordem de classificação das propostas, para a assinatura do mesmo; ou
então, revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação de penalidade.
16.3. No Contrato a ser assinado com o vencedor da licitação constará às cláusulas necessárias
previstas no art. 55 e a possibilidade de rescisão do mesmo, na forma determinada nos art. 77, 78 e 79
da Lei Federal nº. 8.666/93.
17.

DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

17.1. Os serviços deverão ser executados em conformidade com o que resta exposto nos Termos de
Referência – Anexo I do Edital, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses,
conforme possibilita a Lei Federal n.º 8.666/93.
17.2. O Município, por meio da pela Secretaria de Município da Saúde, efetuará a solicitação de cada
serviço ou de cada inspeção, por escrito, à licitante vencedora, sendo que esta deverá atender aos
chamados do Município em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, devendo também, apresentar
orçamento discriminativo envolvendo mão-de-obra e material com código de referência e origem das
peças, no mesmo prazo, para exame e autorização. Esse prazo não se aplica quando houver
desmontagem.
17.3. Além da entrega no local designado pelo Município, deverá a licitante vencedora, também,
descarregar e armazenar as peças substituídas em local indicado por servidor, comprometendo-se,
ainda, integralmente com eventuais danos ou quebras causadas a estes e por estes.
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17.4. As despesas decorrentes de transporte, seguro e demais encargos e tributos competem,
exclusivamente, ao licitante vencedor.
17.5. Os serviços deverão ser prestados em conformidade com as especificações deste Edital e seus
anexos. Sendo constatada qualquer irregularidade, o prestador deverá concluir os serviços dentro das
condições ideais, cujo prazo será determinado no ato pelo responsável do recebimento e imediatamente
comunicado à Secretaria de Município para que seja(m) adotada(s) a(s) sanção(ões) cabível(eis).
17.6. A não substituição do serviço em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerado como
não entregue, estando sujeita à multa conforme prevê o item 21 deste Edital.
17.7. Caso os serviços não sejam substituídos ou não sejam refeitos no prazo estabelecido no
subitem anterior, ou caso os novos serviços também sejam rejeitados, estará a Contratada incorrendo
em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções legais previstas.
17.8. Os custos para que sejam substituídos os serviços rejeitados correrão exclusivamente a
expensas da Contratada.
17.9. Será recolhida à Tesouraria do Contratante, garantia do cumprimento das obrigações
contratuais correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. Se for oferecida sob a forma
de fiança bancária ou seguro-garantia, o respectivo prazo de validade deverá ser de, no mínimo, 03
(três) meses superior ao prazo de execução do contrato.
17.9.1. A garantia prestada será devolvida somente após o cumprimento correto e pleno de
todas as obrigações contratuais, por parte da Contratada.
17.9.2. O município reserva-se do direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importâncias necessárias para reparar, corrigir, remover e/ou substituir os serviços e materiais que
apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, nos termos apontados pela fiscalização através de
relatório, sempre que a Contratada não atender as suas determinações. Caso a garantia não se mostre
suficiente, a diferença será descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela
Administração.
17.9.3. O prazo da garantia prestada pela contratada deverá se estender, obrigatoriamente,
até o recebimento definitivo dos serviços, quando então esta será liberada ou restituída.
17.10. O período de garantia mínimo para peças e serviços deverá ser de 90 (noventa) dias
consecutivos, contados após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
18.

DA FISCALIZAÇÃO

18.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um
representante (Fiscal do Contrato) e um substituto, designados pela Contratante, aos quais compete
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar
quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das
faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à Contratada,
conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.
18.1.1. A fiscalização deverá ser de acordo com o regramento estipulado no Termo de
Referência (Anexo I).
18.2. Não obstante ser a Contratada a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a
Contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.
18.3. Cabe à Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências da
fiscalização inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão
ou redução da responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado,
inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou
desconformidade observada na execução do ajuste.
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18.3.1. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.
18.4. O objeto do presente Edital deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das
especificações estabelecidas pelo Município, sendo que a inobservância desta condição implicará a sua
recusa, bem como sua devida adequação e/ou substituição, sem que caiba à Contratada qualquer tipo
de reclamação ou indenização.
18.5. As decisões e providências que ultrapassem a competência da fiscalização serão encaminhadas
à autoridade competente da Contratante para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no
§ 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.
19.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. Caberá à Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas neste
Edital e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I):
19.1.1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação;
19.1.2. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa
técnica;
19.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução do serviço;
19.1.4. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
19.1.5. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de frete, seguro e demais encargos;
19.1.6. Entregar o objeto a ser contratado, conforme convencionado, sem qualquer outro
encargo ou despesa para o Contratante.
19.1.7. Se for o caso, a Contratada deverá fornecer informações contendo nome completo,
CPF, cargo ou atividade exercida, lotação e local de exercício dos empregados na Contratante, para fins
de divulgação na internet.
19.1.8. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo
prontamente a quaisquer reclamações;
19.1.9. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos,
obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais
de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser
firmado;
19.1.10. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;
19.1.11. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em
dependência da Contratante, inclusive por danos causados a terceiros;
19.1.12. Obedecer às normas de segurança e higiene no trabalho e o fornecimento de todo o
equipamento de proteção individual - EPI, necessário ao pessoal utilizado na prestação dos serviços.
19.1.12.1. Fornecimento de vestimenta de trabalho e de todo o equipamento de
proteção coletiva - EPC, necessário ao pessoal utilizado na prestação dos serviços;
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19.1.13. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal,
relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
contingência;
19.1.14. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e tributários resultantes
da adjudicação deste processo licitatório;
19.1.15. Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem
no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor;
19.1.16. Executar prioritariamente os serviços solicitados pelo Município, após aprovação do
orçamento e emissão da respectiva ordem de execução expedida pela Secretaria de Município da
Educação.
19.1.17. Permitir o acompanhamento de qualquer serviço por técnicos do Município, sempre
que estes julgarem necessário, porém, a fiscalização do Município não isenta a licitante vencedora das
responsabilidades assumidas com a celebração do contrato.
19.1.18. Apresentar a lista de preços do fabricante atualizada, onde conste o valor das peças,
na data da execução do serviço.
19.1.19. Apresentar notas de aquisição de peças substituídas e a respectiva nota fiscal,
acompanhado dos orçamentos de peças feitos em fabricantes ou representantes legais.
19.1.20. Fornecer informações e dados sobre os serviços (tabela de tempo para execução do
serviço solicitado) e/ou peças, conforme solicitação e no prazo fixado.
19.1.21. Providenciar cobertura de seguro contra riscos de qualquer natureza, inclusive
responsabilidade civil, aos equipamentos do Município, entregues aos seus cuidados.
19.1.22. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por seus
empregados e/ou equipamentos, causados a terceiros e ao Município, em caso de acidentes de trânsito
e de trabalho.
19.1.23. Sanar, imediatamente, quaisquer irregularidades durante a vigência do contrato,
apontadas pelos órgãos de fiscalização do Município.
19.1.24. Refazer os serviços que forem recusados por meio de parecer técnico do Município,
sem outras despesas que não sejam as das peças ou materiais não restituídos ou não recuperados
anteriormente.
19.1.25. Informar, no momento do envio da Nota Fiscal, para os casos de serviços executados
por parceiros ou terceirizados, todos os valores pagos pelos serviços terceirizados, para que possamos
acompanhar e avaliar os serviços propostos pelo contratado. Sendo que, perante o Município, a
contratada será a responsável pelos serviços terceirizados prestados.
(A contratada poderá subcontratar os serviços de consertos de sistemas de injeção de combustível,
consertos de radiadores e sistemas hidráulicos, elétricos especializados sendo, entretanto, responsável
por esses serviços, nos termos do art. 72 da Lei n.º 8.666/93).
19.2. Caberá a Contratante, sem prejuízo das demais disposições inseridas neste Edital e daquelas
constantes do Termo de Referência (Anexo I):
19.2.1. Supervisionar a execução do objeto do Termo de Referência, exigindo presteza na
execução e correção das falhas eventualmente detectadas;
19.2.2. Prestar à Contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à
execução do objeto.
19.2.3. Impedir que terceiros executem o objeto deste Edital;
19.2.4. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente;
19.2.5. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.
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20.

DO PAGAMENTO

20.1
O pagamento será efetuado a cada serviço prestado e/ou fornecimento de peças, de acordo
com os preços apresentados e comprovados mediante apresentação de notas de aquisição de peças
substituídas e a respectiva nota fiscal, até o 15.º (décimo quinto) dia consecutivo após a data de
emissão do Termo de Recebimento pela Comissão designada pelo Município, acompanhado dos
valores de peças feitos em fabricantes ou representantes legais.
20.1.1 Após o recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria contratante ao fiscal do contrato que
deverá encaminhar para pagamento a Secretária de Municipio de Finanças.
20.2
O pagamento dos serviços executados pela Contratada e aceitos definitivamente pela
Contratante será efetuado a contar da Execução do serviço, não se admitindo o pagamento antecipado
sob qualquer pretexto.
20.3
O pagamento será efetuado a cada serviço prestado e/ou fornecimento de peças, de acordo
com os preços apresentados nos orçamentos, comprovados mediante apresentação de notas de
aquisição de peças substituídas e a respectiva nota fiscal, acompanhado dos orçamentos de peças
feitos em fabricantes ou representantes legais.
20.4
Para que seja efetuado o pagamento
dos serviços, a Contratada deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, os seguintes documentos,
em original ou cópia autenticada:
20.4.1 Prova de recolhimento das contribuições sociais (GPS-INSS) do serviço/empresa, do
mês da execução dos serviços.
20.4.2 GFIP e Guia de Recolhimento dos empregados locados no serviço/empresa, referentes
ao mês da execução dos serviços.
20.4.3 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal.
20.4.4 Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, por meio da Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas - CNDT.
20.4.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativamente a débitos de tributos
e contribuições federais e dívida ativa da União.
20.4.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual - Certidão negativa de débito ou
positiva com efeitos de negativa - do domicílio ou sede da empresa ou outra equivalente na forma da lei.
20.4.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal - Certidão negativa de débito ou
positiva com efeitos de negativa - do domicílio ou sede da empresa ou outra equivalente na forma da lei.
20.5

Deverá constar obrigatoriamente nas notas fiscais/faturas o número do empenho.

20.6
O pagamento será creditado em conta corrente da empresa, através de Ordem Bancária contra
qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco,
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
20.6.1 Os pagamentos serão concretizados em moeda vigente do país.
20.7
Para execução do pagamento de que trata este subitem, a Contratada deverá fazer constar
como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, o Município de
Santa Maria, CNPJ n.º 88.488.366/0001-00.
20.8
O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham
sido impostas em decorrência de inadimplência contratual.
20.9
Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção
pela empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente regularizado.
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20.10 O Município reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato do atesto, o objeto licitado
não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita no Termo de Referência.
20.11 Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal devidamente atestada, ao valor devido
serão acrescentados juros calculados pro rata die, de acordo com a variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.
21

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Se no decorrer da sessão pública da licitação ou na execução do objeto do presente Edital,
ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual possa ser
responsabilizada a Licitante/Contratada, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas nos arts. 86 a
88, da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito;
b) Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela
LICITANTE DESISTENTE devidamente atualizado, na hipótese de desistência injustificada do lance,
após o ENCERRAMENTO da fase de lances, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas
no art. 49, do Decreto nº 10.024/2019, inclusive de impedimento de licitar e contratar com a
Administração, previsto no subitem 21.5 deste Edital;
c) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato (ou documento que o substituir) no
caso de inexecução parcial e 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato (ou documento que o
substituir), no caso de inexecução total do objeto contratado.
d) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação devidamente atualizado quando
for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Edital e/ou no Termo de
Referência;
e) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação quando for constatada a
reincidência no descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Edital e/ou no Termo de
Referência;
f) Pelo atraso injustificado para a entrega e/ou inobservância de outros prazos definidos no
Termo de Referência, multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) incidente sobre o valor total da
contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do
31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, a contratação poderá ser rescindida;
21.2. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas na Lei nº 8.666/1993 e no art. 49, do Decreto nº 10.024/2019, inclusive a
responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados ao Município de Santa
Maria.
21.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pelo Município de Santa Maria.
21.4. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente no
Município de Santa Maria, em favor da Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao
crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
21.5. A licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de executar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto
desta licitação, não mantiver a proposta/lance, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração,
além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
21.6. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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21.7. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do objeto
advier de caso fortuito ou de força maior.
21.8. A atuação da Contratada no cumprimento das obrigações assumidas será registrada no Sistema
Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, conforme determina o § 2º do art. 36 da Lei n.º
8.666/1993.
21.9. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa.
22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2. As impugnações deverão ser enviadas ao Pregoeiro, por meio eletrônico, via internet, no
seguinte endereço: pregaoeletronicosm@gmail.com
22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
22.4.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, por
meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: pregaoeletronicosm@gmail.com
22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do Edital e dos anexos.
22.7.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

23.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documentos ou informação que deveria constar originariamente. Podendo desconsiderar excessos
de formalismos que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.
23.1.1. A inobservância do prazo fixado pelo Pregoeiro para a entrega das respostas e/ou
informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos
considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a desclassificação da proposta.
23.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Santa Maria o direito de, no seu interesse, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na
forma da legislação vigente.
23.3. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas e a
Prefeitura Municipal de Santa Maria não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.4. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
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23.5. Os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e datados dos últimos 180
(cento e oitenta) dias até a data de abertura da sessão de licitação, quando não tiver prazo estabelecido
pelo órgão/empresa competente expedidor(a) e não tiver cadastrado no SICAF.
23.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de
Santa Maria.
23.7. Em caso de divergência entre as especificações do objeto insertas no Sistema SIASG e as deste
Edital, prevalecerão as constantes neste último.
23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua Proposta, durante
a realização da sessão pública desta licitação.
23.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
23.10. As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompanhamento
das eventuais republicações e/ou retificações de Edital, respostas a questionamentos e impugnações ou
quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de
apresentação da proposta e da abertura da sessão pública.
23.11. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, Decreto Municipal n.° 71/2015 e, subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/1993.
23.12. As questões relativas ao presente Edital, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Santa Maria - RS, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Santa Maria, 23 de dezembro de 2021.

Marieli Machado Tarragó
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2021
PROCESSO Nº 614/2021
1 - DO OBJETO
O objeto do presente termo de referência é a contratação de empresa para a prestação de
serviços de manutenção geral e fornecimento de peças de reposição para a FROTA DE VEICULOS
LEVES E PESADOS (Volkswagem, Ford, GM, Nissan, Chevrolet, Renault, Mitshubich, Honda, Fiat,
Agrale, Mercedes, Volare, dentre outros) ou que vierem a fazer parte da Frota mediante aditivo, da
Secretaria de Município da Saúde, conforme especificações e Critérios para a Prestação dos Serviços Anexo A) para atender as necessidades da Secretaria de Município da Saúde.
2 – MOTIVAÇÃO
A execução dos serviços a ser contratado visa atender as necessidades de manutenção da frota
de veículos da Secretaria de Saúde, mantendo em perfeitas condições de funcionamento e com maior
tempo de durabilidade. Importante salientar que muitos procedimentos são referenciados a outros
municípios regulados, onde muitos necessitam do transporte, faz-se necessário que a Secretaria de
Saúde ofereça o transporte destes usuários, para garantir o acesso com qualidade e segurança.
A contratação de forma continuada, tem o intuito de diminuir o tempo de indisponibilidade dos
veículos para reparações, garantindo a conservação e a manutenção adequada do patrimônio público,
devendo-se observar que por serem serviços de natureza continuada e imprescindíveis à administração
para regular o desempenho de suas atribuições externas. Por tanto, trata-se de contratação
absolutamente essencial, cujos serviços a serem prestados pela contratada contribuirão para manter a
frota veicular desta Secretaria em perfeitas condições de uso e conservação.
3 – PROPOSTA
3.1. A proposta deverá conter PREÇO GLOBAL OFERTADO, que será a soma do preço total da
mão-de-obra com o preço total das peças (este valor é fixo), expresso em reais, com 2 (duas) casas
decimais.
3.2. A quantidade de horas estimadas e o custo estimado das peças:
Horas Mensal
Estimada

Horas Anual
Estimada

Valor estimado de
peças

Peças Anual

Veículos Leves

150 h

1.800

R$ 15.000,00

R$ 180.000,00

Veículos
Pesados

50 h

600

R$ 10.000,00

R$ 120.000,00

A unidade de Medida adotada para a contratação da prestação de serviço objeto do processo
será de hora de serviço mecânico/conserto, dos veículos, da frota da Secretaria de Município da Saúde
de Santa Maria/RS.
3.3. Serão consideradas como horas trabalhadas aquelas em que a licitante vencedora estiver
efetivamente prestando serviço devidamente autorizado nos orçamentos, não sendo contabilizado o
tempo de deslocamento até o local indicado pelo Município.
3.4. A licitante deverá incluir em seus preços todos os serviços de manutenção geral,
compreendendo: mecânica geral, sistema elétrico/eletrônico, consertos de sistemas de injeção de
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combustível, consertos de suspensões, consertos de radiadores, sistemas hidráulicos e reposição de
peças originais, retífica de motores, lanternagem, chapeamento,pintura, sistema de refrigeração, ar
condicionado, estofamento, tapeçaria, lubrificação geral, troca de óleo e filtro, fluído de freio (motor,
diferencial e caixa de câmbio), conforme Anexo A (Critérios para a Prestação dos Serviços).
3.4.1. A licitante vencedora poderá subcontratar os serviços de consertos de sistemas de injeção
de combustível, consertos de radiadores e sistemas hidráulicos, elétricos especializados sendo,
entretanto, responsável por esses serviços, nos termos do art. 72 da Lei n.º 8.666/93.
3.5. Para efeito de esclarecimento dos termos utilizados na definição da origem das peças
empregadas, especificamos abaixo o seu significado:
a) PEÇAS GENUÍNAS: são aquelas fornecidas pelo fabricante do veículo ou máquina. Suas
embalagens se destacam com as marcas das montadoras.
b) PEÇAS ORIGINAIS: são fornecidas pelo mesmo fabricante que atende a linha de montagem, de
reposição e de montadora. As peças são encontradas no mercado com a sua própria marca.
c) PEÇAS PARALELAS: são produzidas por terceiros, e nem sempre obedecem aos padrões produtivos
e os parâmetros, estabelecidos pelas montadoras referentes à conformidade do projeto do veículo ou
máquina.
3.6. O período de garantia mínimo para peças e serviços deverá ser de 90 (noventa) dias
consecutivos, contados após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
3.7. O prazo da prestação dos serviços e/ou fornecimento de peças dar-se-á após a emissão da
Ordem de Serviço e aprovação dos respectivos orçamentos.
3.8. Os critérios para a prestação dos serviços do veículos da frota encontram-se no Anexo A.
3.9. Nos preços propostos serão considerados todos os impostos, taxas, encargos
previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, materiais, embalagens,
fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte e remoção dos caminhões dentro do Município de Santa
Maria até o local onde farão os serviços, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que
venham a incidir sobre os serviços e/ou peças.
3.10. Local e horários de entrega: Secretaria de Município da Saúde, Av. Nossa Senhora
Medianeira, n.º 355, das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira, em dias úteis.
3.10. 1. Além da entrega no local designado pelo Município, conforme subitem 4.10 deste termo
de referencia deverá a licitante vencedora, também, descarregar e armazenar as peças substituídas em
local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos ou quebras
causadas a estes e por estes.
3.11. Entende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, taxas), contribuições
fiscais e para fiscais, emolumentos, fornecimento de mão-de-obra especializada, os instituídos por leis
sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material, de pessoal, estada,
hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste
Termo.
3.12. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a prestação dos
serviços e/ou fornecimento de peças objeto deste termo de referencia, sendo desconsiderada qualquer
reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou à má interpretação de parte da licitante.
3.13. Todo e qualquer serviço prestado e/ou peça fornecida fora do estabelecido neste termo
será, imediatamente, notificado à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará,
prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas,
também, as sanções previstas no item 10, deste termo.
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4 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Será considerada vencedora a proposta DE MENOR PREÇO GLOBAL.
5 – DOS VALORES COBRADOS DE MÃO-DE-OBRA E PEÇAS
5.1. Os valores cobrados pela mão-de-obra serão de acordo com o estabelecido na proposta por
hora.
5.2. O valor das peças substituídas, serão cobradas não excedendo o limite máximo de 20 % (vinte
por cento sobre preço de compra), este justificado pela incidência de imposto que nos estados tem
alíquotas diferentes, bem como valores de frete e outras despesas, sendo também utilizado como
critério para disputa de menor percentual incidente na licitação.

6 - DO PRAZO DO CONTRATO
O contrato advindo deste termo de referencia vigerá pelo período de 12 (doze) meses, a partir da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período com base no artigo 57, inciso II, da Lei
n.º 8.666/93 e suas alterações.

7 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado a cada serviço prestado e/ou fornecimento de peças, de acordo com
os preços apresentados nos orçamentos, comprovados mediante apresentação de notas de aquisição
de peças susbstituidas e a respectiva nota fiscal, até o 15.º (décimo quinto) dia consecutivo após a data
de emissão do Termo de Recebimento pela Comissão designada pelo Município, acompanhado dos
orçamentos de peças feitos em fabricantes ou representantes legais.
7.2 Após o recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria contratante ao fiscal do contrato que deverá
encaminhar para pagamento a Secretária de Municipio de Finanças.
7.3. O pagamento somente será quitado, mediante apresentação da documentação exigida (Certidão
Negativa de Débitos Municipal, Estadual e Federal).

8 - DO RECEBIMENTO
8.1. Para o recebimento e fiscalização dos serviços e/ou fornecimento de peças, objeto deste Termo,
o Município designará servidores nomeados que farão o recebimento nos termos do artigo 73, I, "a" e
"b", da Lei n.º 8.666/93, da seguinte forma:
a) provisoriamente, no ato de cada prestação de serviços e/ou fornecimento de peças, para efeito de
posterior verificação da conformidade com o solicitado na licitação;
b) definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, após a verificação da
qualidade, quantidade e característica dos serviços e/ou peças e conseqüente aceitação, no prazo
máximo de 7 (sete) dias úteis contados após o recebimento provisório, nos termos do subitem 9.1.a,
deste Termo.
8.1.1. A fiscalização dos serviços e/ou fornecimento de peças contratados será efetuada por
técnicos do Município, que deverão dispor de amplo acesso às informações, peças e serviços que
julgarem necessários. A fiscalização não isenta a licitante vencedora das responsabilidades assumidas
com a celebração do contrato.
Obs.: Quando da verificação, se os serviços e/ou peças não atenderem às especificações solicitadas,
serão aplicadas as sanções previstas no subitem 9.1.3, deste termo.
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9 - DAS SANÇÕES
À licitante vencedora serão aplicadas as sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, nas seguintes
situações, dentre outras:
9.1. pela recusa injustificada de assinatura do contrato, de prestação dos serviços e/ou fornecimento
de peças ou de atendimentos aos chamados do Município, nos prazos previstos neste termo, será
aplicada multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, até 5 (cinco) dias
consecutivos. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante
vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei n.º 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro)
meses;
9.2. pelo atraso injustificado na prestação dos serviços e/ou fornecimento de peças, além do prazo
estipulado neste termo, aplicação de multa na razão de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento), por dia
de atraso, sobre o valor total da proposta, até 2 (dois) dias consecutivos de atraso. Após esse prazo,
poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art.
87, III, da Lei n.º 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;
9.3. pela prestação de serviços e/ou fornecimento de peças em desacordo com o solicitado,
aplicação de multa na razão de 2% (dois por cento), sobre o valor total da proposta, por infração, com
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva adequação. Após 2 (duas) infrações e/ou após o
prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a
pena prevista no art.87, III, da Lei n.º 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;
9.4. quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo Município, referente aos serviços e/ou
fornecimento de peças, aplicação de multa na razão de 0,50 (cinquenta centésimos por cento), sobre o
valor total da proposta, por reincidência, sendo que, a licitante vencedora terá um prazo de até 24 (vinte
e quatro) horas para a efetiva adequação dos serviços e/ou peças fornecidas. Após 3 (três)
reincidências e/ou após o prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante
vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei n.º 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro)
meses.
9.5. pela não-regularização da documentação referente à regularidade fiscal, nos prazos previstos
neste termo, poderá ser aplicada advertência e/ou multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor
total da proposta e, poderá, também, ser imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da
Lei n.º 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
9.6. Será facultado à Contratada o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia
na ocorrência de quaisquer das situações previstas no item 10, deste termo.
9.7. Fazem parte deste termo de referencia:

Anexo A - Critérios para a prestação dos serviços.
Anexo B – Relação de Frota de Veículos Leves.
Anexo C – Relação de Veículos Pesados.

Santa Maria, 22 de Outubro de 2021
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ANEXO A

CRITÉRIOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

HABILITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a. Comprovar através de declaração formal de disponibilidade ou de cópia do contrato qual
empresa fará o descarte final dos resíduos (óleo e afins);
b. Comprovar através de através de declaração formal de que poderá executar os serviços e
assistência técnica, obrigatoriamente por oficina própria não podendo terceirizar o serviço ou o
ônus da garantia, com ressalvas do item 3.4.1;
c. Comprovar possuir responsável técnico, com formação na área de mecânica.
d. A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO, assinada por representante legal da empresa,
de que as peças a serem substituídas serão cobradas de acordo com o estabelecido neste
Termo de Referência;
1. O Município, por meio da pela Secretaria de Município da Saúde, efetuará a solicitação de
cada serviço ou de cada inspeção, por escrito, à licitante vencedora, sendo que esta deverá
atender aos chamados do Município em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, devendo
também, apresentar orçamento discriminativo envolvendo mão-de-obra e material com código
de referência e origem das peças, no mesmo prazo, para exame e autorização. Esse prazo
não se aplica quando houver desmontagem.
2. A licitante vencedora deverá:
2.1. Executar prioritariamente os serviços solicitados pelo Município, após aprovação do
orçamento e emissão da respectiva ordem de execução expedida pela Secretaria de Município
de Saúde.
2.2. Permitir o acompanhamento de qualquer serviço por técnicos do Município, sempre
que estes julgarem necessário, porém, a fiscalização do Município não isenta a licitante
vencedora das responsabilidades assumidas com a celebração do contrato.
2.3.Comprovar ter sede, filial ou autorizada no Município de Santa Maria, assim como
ter no Município de Santa Maria mecânicos com experiencia técnica em carteira de trabalho ou
em cursos pertinentes em veículos leves e/ou pesados, sendo então o local que será realizado
o serviço.
2.4. Apresentar a lista de preços do fabricante atualizada, onde conste o valor das
peças, na data da execução do serviço. Executar prioritariamente os serviços solicitados pelo
Município, após aprovação do orçamento e emissão da respectiva ordem de serviço de
execução expedida pela Secretaria de Município da Saúde.
3. Fornecer informações e dados sobre os serviços (tabela de tempo para execução do serviço
solicitado) e/ou peças, conforme solicitação e no prazo fixado.
4. Devolver todas as peças que forem substituídas, após a execução dos serviços para
conferência na Secretaria de Município da Saúde, Av. Nossa Senhora Medianeira, n.º 355, no
horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. O Município
não procederá o pagamento sem a respectiva devolução.
5. Providenciar cobertura de seguro contra riscos de qualquer natureza, inclusive
responsabilidade civil, aos equipamentos do Município, entregues aos seus cuidados.
5.1. Será exigida, na assinatura do contrato com a licitante vencedora, a cópia autenticada da
apólice de seguro.
6. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por seus
empregados e/ou equipamentos, causados a terceiros e ao Município, em caso de acidentes
de trânsito e de trabalho.
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7. Sanar, imediatamente, quaisquer irregularidades durante a vigência do contrato, apontadas
pelos órgãos de fiscalização do Município.
8. Refazer os serviços que forem recusados por meio de parecer técnico do Município, sem
outras despesas que não sejam as das peças ou materiais não restituídos ou não recuperados
anteriormente.
9. Informar, no momento do envio da Nota Fiscal, para os casos de serviços executados por
parceiros ou terceirizados, todos os dados da subcontratada: razão social, CNPJ, endereço,
telefone, fac-símile e nome do responsável que irá prestar os serviços, sendo que, perante o
Município, a licitante vencedora será a responsável pelos serviços prestados.
10. Na assinatura do contrato será exigida da licitante vencedora apresentação do registro
funcional dos mecânicos de seu quadro permanente, juntamente com os certificados de
treinamento dos mesmos.
11. A licitante deverá comprovar no momento da assinatura do contrato, o licenciamento
ambiental pelos Órgãos Ambientais (LO) e correto descarte final dos resíduos de óleos, graxas
e filtros, após serem recolhidos conforme dispõe sobre a Política Nacional do Meio ambiente,
juntamente com a cópia do contrato autenticado com a empresa prestadora dos serviços.

ANEXO B – VEICULOS ( LEVES) A GASOLINA
Item

Patrimônio

1

189.473

2

164.878

3

181.873

4

164.915

5

164.911

6

189.241

7

164.901

8

164.875

10

164.873

12

147.910

13

147.012

14

147.018

15

147.013

16

147.015

17
18

147.017
147.016

Placa
PRU
1F96
IUM
3646
IYE
3614
IVF
9174
IVF
9067
IZP
6C24
IQN
1906
IQI
5414
IQI
5438
IWC
3870
IWC
3848
IWC
3821
IWC
3827
IWC
3854
IWC
3809
IWC

Especificação
Renault Kgoo
Duster
Duster
Sandero
Sandero
Sandero
Doblo
Kombi
Kombi
Livina
Livina
Versa
Versa
Versa
Versa
Versa

Marca

Ano/Mod MOTOR
095 CV
Renault
17/18
1.6
142 CV Renault
13/13
2.0
148 CV
Renault
17/18
2.0
106 CV Renault
13/14
1.6
106 CV Renault
13/14
1.6
118 CV –
Renault
19/20
1.6
114 VC Fiat
10/10
1.8
80 CV Volkswagem 09/10
1.6
80 CV Volkswagem 09/10
1.6
126 CV Nissan
14/15
1.8
126 CV Nissan
14/15
1.8
111 CV Nissan
14/14
1.6
111 CV Nissan
14/14
1.6
111 CV Nissan
14/14
1.6
111 CV Nissan
14/14
1.6
Nissan
14/14
111 CV -

CHASSI

Combustível

8A1FC275JL056541

Flex

93YHSR6R3DJ662777

Flex

93YHSR3J3JJ082840

Flex

93YBSR76HEJ921527

Flex

93YBSR76HEJB85859

Flex

93Y5SRZH5LJ127476

Flex

9BD119205A1065210

Flex

9BWMF07X1AP014331 Flex
9BWMF07X6APO15037 Flex
94DJBYL10EJ477010

Flex

94DJBYL10EJ477116

Flex

3N1CN7ADOIK479645

Flex

3N1CN7AD6EK474689

Flex

3N1CN7AD4EK474805

Flex

3N1CN7AD2EK474995
3N1CN7AD7EK474796

Flex
Flex
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19

164.890

20

147.011

3849
IRM
5978
IWC
3844

Prisma

Chevrolet

11/11

Livina

Nissan

14/14

1.6
97 CV 1.6
126 CV 1.8

9BGRM69X0BG259231 Flex
94DJBYL10EJ477036

Flex

ANEXO C – VEICULOS (PESADOS) A DIESEL
Item

Patrimônio

1

190.695

2

190.697

3

190.696

4

190.694

5

175.159

6

164.914

7

174.949

8

164.903

09

147.928

10

164.904

11

164.905

12

164.906

13

183.062

14

174.947

15

185.464

16
17

164.870

7622

Placa
JAA
9D53
JAA
9D98
JAA
9D91
JAA
6H09
IXQ
1593
IVP
2221
IXQ
6195
IKI
1741
IVY
5890
IQK
2511
IQP
0596
IJ´P
7121
IYH
9286
IXO
5583
IYV
7468
ILK
5993

Especificação
Fiat Ducato
Ambulância
Fiat Ducato
Ambulância
Fiat Ducato
Ambulância
Fiat Ducato
Ambulância
Mercedes
Ambulância

Marca

Ano/Mod MOTOR

CHASSI

Combustível

Fiat

2019/2019 130CV

3C6DFVBK1KE552216

Diesel

Fiat

2019/2019 130CV

3C6DFVBK4KE549312

Diesel

Fiat

2019/2019 130CV

3C6DFVBK4KE549276

Diesel

Fiat

2019/2019 130CV

3C6DFVBKE535948

Diesel

Mercedes

16/17

8AC906633HE128326

Diesel

Renault Master
Fiat Ducato
Minibus
VW/Niobus
Microonibus
Marcopolo
Microonibus
Marcopolo
Microonibus

Renault
Fiat

146 CV

Diesel
127 CV

93W245R3RQ2159224

Diesel

Volkswagem 2001/2001 145 CV

9BWFD52R51R114148

Diesel

Volare WL

14/15

165 CV

93PB68N36FC054408

Diesel

Volare W9

09/10

150 CV

93PB40E3PAC032172

Diesel

Unidade Móvel
Caminhão
furgão

Agrale TH

09//09

185 CV

9BYC51A1A9C000798

Diesel

Agrale 7500

9BYC16J2RYC000504

Diesel

S 10 DUPLA
Fiat Toro
freedom MT

Chevrolet

9BG148FK0JC402520

Diesel

988226125HKA93315

Diesel

L200 Triton
Ranger XLS
dupla

Mitshubich

2000/2000 135 CV
200 CV –
17/18
2.8
170 CV 16/17
2.7
190 CV –
18/19
2.9
132 CV –
03/04
2.8

93XLJKL1TKCJ13375

Diesel

8AFER12F34J313524

Diesel

Motor Gerador

MWM

Fiat

Ford

16/16
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2021
PROCESSO Nº 614/2021
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DE VEÍCULOS, COM O FORNECIMENTO DE
PEÇAS, QUE CELEBRAM ENTRE SÍ, O MUNICÍPIO
DE
SANTA
MARIA
E
A
EMPRESA______________________, CONFORME
LICITAÇÃO, REGISTRADA NA MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO, SOB O N.º 144/2021,
HOMOLOGADA EM __ DE ____________ DE 2021.
PREÂMBULO
O Município de Santa Maria, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, sob o número
88.488.366/0001-00, estabelecido à Rua Venâncio Aires, n.° 2277, nesta cidade, representado neste ato
pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Jorge Cladistone Pozzobom, doravante denominado Contratante, e de
outro lado a empresa __________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ___________, doravante denominada
Contratada, neste ato representada pelo Sr._________________, inscrito no Registro Geral sob o n.º
__________ e no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º __________, resolvem celebrar o presente
contrato para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira, em conformidade com Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002; pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; pelo
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006; pelo Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015; pelo Decreto Executivo Municipal nº 071, de 03
de agosto de 2015; pela Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, pelas demais
normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, bem como de acordo
com as cláusulas e condições que abaixo seguem expostas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, conforme especificações
constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a
seguir:
Grupo

item

Unidade

Cód
prod.

Descrição

1

MES

32076

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS LEVES, CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA (valor
hora: 83,30 x 150 horas= R$
12.495,00)

2

MES

34511

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS
VEÍCULOS LEVES. CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA

Quant

12

12

Valor Mensal

1

VALOR TOTAL GRUPO 01
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VALOR DA HORA/MÊS: R$ _____.
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: ____%.

Grupo

item

Unidade

Cód
prod.

1(3)

MES

34457

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS
VEÍCULOS PESADOS. CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA

12

34510

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS PESADOS, CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA Veículos
Pesados da SMS conforme termo
de referência (valor hora: 112,00 x
49 horas= R$ 5.600,00)

12

2
2 (4)

MES

Descrição

Quant

Valor Mensal

Valor Anual

VALOR TOTAL GRUPO 02

VALOR DA HORA/MÊS: R$ _____.
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: ____%.
PARÁGRAFO ÚNICO - O objeto deste contrato deverá estar de acordo com as condições e
características contidas no Processo Licitatório n.º 614/2021, Pregão Eletrônico n.º 144/2021 e seus
anexos, Empenho nº. _____, com a proposta da Contratada, com a legislação vigente, com as cláusulas
deste instrumento contratual e demais legislação pertinente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
O preço estimativo para a execução do objeto deste Contrato é de R$ ______ (_________) mensais,
entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste
instrumento contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Os serviços deverão ser realizados nos seguintes endereços e horários:
Secretaria de Município de Educação, das 8 h às 11 h e das 13h30min às 17 h, de segunda a sextafeira, em dias úteis.
§1.º Os serviços deverão ser executados em conformidade com o que resta exposto nos Termos de
Referência – Anexo I do Edital, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses,
conforme possibilita a Lei Federal n.º 8.666/93.
§2.º O Município, por meio da Secretaria de Município de Educação, efetuará a solicitação de cada
serviço ou de cada inspeção, por escrito, à licitante vencedora, sendo que esta deverá atender aos
chamados do Município, conforme prazo estipulado no Anexo I dos Termos de Referência; devendo,
também, apresentar orçamento discriminativo envolvendo mão-de-obra e material com código de
referência e origem das peças, no mesmo prazo, para exame e autorização. Esse prazo não se aplica
quando houver desmontagem.
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§3.º O prazo da prestação dos serviços e/ou fornecimento de peças dar-se-á após a emissão da Ordem
de Serviço e aprovação dos respectivos orçamentos.
§4.º Além da entrega no local designado pelo Município, deverá a licitante vencedora, também,
descarregar e armazenar as peças substituídas em local indicado por servidor, comprometendo-se,
ainda, integralmente com eventuais danos ou quebras causadas a estes e por estes.
§5.º As despesas decorrentes de transporte, seguro e demais encargos e tributos competem,
exclusivamente, ao licitante vencedor.
§6.º Os serviços deverão ser prestados em conformidade com as especificações no Edital e seus
anexos. Sendo constatada qualquer irregularidade, o prestador deverá concluir os serviços dentro das
condições ideais, cujo prazo será determinado no ato pelo responsável do recebimento e imediatamente
comunicado à Secretaria de Município para que seja(m) adotada(s) a(s) sanção(ões) cabível(eis).
§7.º A não substituição do serviço em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerado como
não entregue, estando sujeita à multa conforme prevê a Cláusula Décima Segunda.
§8.º Caso os serviços não sejam substituídos ou não sejam refeitos no prazo estabelecido no subitem
anterior, ou caso os novos serviços também sejam rejeitados, estará a Contratada incorrendo em atraso
na entrega, sujeita à aplicação das sanções legais previstas.
§9.º Os custos para que sejam substituídos os serviços rejeitados correrão exclusivamente a expensas
da Contratada.
§10.º Será recolhida à Tesouraria do Contratante, garantia do cumprimento das obrigações contratuais
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. Se for oferecida sob a forma de fiança
bancária ou seguro-garantia, o respectivo prazo de validade deverá ser de, no mínimo, 03 (três) meses
superior ao prazo de execução do contrato.
I - A garantia prestada será devolvida somente após o cumprimento correto e pleno de todas as
obrigações contratuais, por parte da Contratada.
II - O município reserva-se do direito de reter a garantia, bem como dela descontar as importâncias
necessárias para reparar, corrigir, remover e/ou substituir os serviços e materiais que apresentarem
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos apontados pela fiscalização através de relatório, sempre que
a Contratada não atender as suas determinações. Caso a garantia não se mostre suficiente, a diferença
será descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela Administração.
III - O prazo da garantia prestada pela contratada deverá se estender, obrigatoriamente, até o
recebimento definitivo dos serviços, quando então esta será liberada ou restituída.
§11.º O período de garantia mínimo para peças e serviços deverá ser de 90 (noventa) dias
consecutivos, contados após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
A Contratada garante que o objeto será entregue no prazo, preço, quantidade e qualidade contidos no
processo licitatório, na sua proposta e no presente instrumento contratual.
§1.º É recolhida, à Tesouraria do Contratante, a Caução de Garantia da Execução, no valor de R$
_______ (_______), correspondendo a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e que responderá pelo
inadimplemento das obrigações contratuais e também por todas as multas que forem impostas à
Contratada. A caução de execução é recolhida da seguinte forma:
I - Em moeda corrente.
• A garantia prestada em moeda corrente será devolvida monetariamente atualizada;
• A caução feita em moeda corrente poderá ser substituída, a requerimento da Contratada, formalizado
dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da data da Caução, pelo respectivo valor no dia da efetivação do
protocolo do requerimento, por Carta Fiança Bancária emitida por estabelecimento em funcionamento no
Brasil, aprovado pelo Prefeito.
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II - Em Títulos da Dívida Pública da União.
III - Em Seguro-Garantia;
IV - Fiança Bancária;
• A Carta de Fiança Bancária ou Seguro-Garantia serão obrigatoriamente apresentados em original e, o
respectivo prazo de validade deverá ser de no mínimo, 03 (três) meses superior ao prazo de execução
contratado.
§2.º O Município reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as importâncias
necessárias para reparar, corrigir, remover e/ou substituir os serviços e materiais que apresentarem
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos apontados pela fiscalização através de relatório, sempre que
a Contratada não atender as suas determinações. Caso a garantia não se mostre suficiente, a diferença
será descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela Administração.
§3.º A garantia prestada pela Contratada será liberada após o recebimento definitivo da obra e emissão
do respectivo Termo. Contudo reverterá a garantia em favor do Contratante, no caso de rescisão do
contrato por culpa exclusiva da Contratada, sem prejuízo da indenização por perdas e danos porventura
cabíveis.
§4.º Toda vez que houver aditamento no contrato, a caução deverá ser complementada em valores e
prazo.

CLÁUSULA QUINTA - DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL
A Administração Pública Municipal designará o(s) servidor(es) para efetuar a fiscalização dos serviços e
a gestão do contrato por meio de ato administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO – O responsável pela fiscalização dos serviços e a gestão do contrato deverá
encaminhar cópia do ato administrativo de sua designação para o Setor de Contratos – Secretaria de
Município de Finanças, em até 5 (cinco) dias da data de emissão.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em 15 (quinze) dias consecutivos do recebimento da Nota Fiscal pelo fiscal
do contrato. Para tanto a referida fatura deverá estar devidamente visada pelo Fiscal do Contrato e
entregue em até 05 (cinco) dias para a Secretaria de Município de Finanças.
§1.º O pagamento dos serviços executados pela Contratada e aceitos definitivamente pela Contratante
será efetuado a contar da Execução do serviço, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer
pretexto.
§2.º O pagamento será efetuado a cada serviço prestado e/ou fornecimento de peças, de acordo com os
preços apresentados nos orçamentos, comprovados mediante apresentação de notas de aquisição de
peças substituídas e a respectiva nota fiscal, acompanhado dos orçamentos de peças feitos em
fabricantes ou representantes legais.
§3.º Para que seja efetuado o pagamento dos serviços, a Contratada deverá apresentar, juntamente
com a Nota Fiscal, os seguintes documentos, em original ou cópia autenticada:
I) Prova de recolhimento das contribuições sociais (GPS-INSS) do serviço/empresa, do mês da
execução dos serviços.
II) GFIP e Guia de Recolhimento dos empregados locados no serviço/empresa, referentes ao mês da
execução dos serviços.
III) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal.
IV) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, por meio da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT.
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V) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativamente a débitos de tributos e
contribuições federais e dívida ativa da União.
VI) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual - Certidão negativa de débito ou positiva com
efeitos de negativa - do domicílio ou sede da empresa ou outra equivalente na forma da lei.
VII) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal - Certidão negativa de débito ou positiva com
efeitos de negativa - do domicílio ou sede da empresa ou outra equivalente na forma da lei.
§4.º Deverá constar obrigatoriamente nas notas fiscais/faturas o número do empenho.
§5.º O pagamento será creditado em conta corrente da empresa, através de Ordem Bancária contra
qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco,
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
I) Os pagamentos serão concretizados em moeda vigente do país.
§6.º Para execução do pagamento de que trata este subitem, a Contratada deverá fazer constar como
beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, o Município de Santa
Maria, CNPJ n.º 88.488.366/0001-00.
§7.º O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido
impostas em decorrência de inadimplência contratual.
§8.º Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção
pela empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente regularizado.
§9.º O Município reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato do atesto, o objeto licitado não
estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita no Termo de Referência.
§10.º Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal devidamente atestada, ao valor devido serão
acrescentados juros calculados pro rata die, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IBGE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:
Secretaria de Município da Saúde
Solicitações de Compras n.º 1462 e 1464/2021
Projeto/Atividade: 2113
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.19 e 3.3.90.30.39
Recurso: 4500

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
Os preços sofrerão reajustes, desde que ultrapassados 12 meses, conforme determina o §1.º do art. 2º
da Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.
PARAGRAFO ÚNICO – Será utilizado o do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,
calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
§1.º Caberá à Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital
e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I):
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I) Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação;
II) Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
III) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do
serviço;
IV) Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
V) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de frete, seguro e demais encargos;
VI) Entregar o objeto a ser contratado, conforme convencionado, sem qualquer outro encargo ou
despesa para o Contratante;
VII) Se for o caso, a Contratada deverá fornecer informações contendo nome completo, CPF, cargo ou
atividade exercida, lotação e local de exercício dos empregados na Contratante, para fins de divulgação
na internet;
VIII) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo
prontamente a quaisquer reclamações;
IX) Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se,
outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros,
que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado;
X) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;
XI) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em
dependência da Contratante, inclusive por danos causados a terceiros;
XII) Obedecer às normas de segurança e higiene no trabalho e o fornecimento de todo o equipamento
de proteção individual - EPI, necessário ao pessoal utilizado na prestação dos serviços;
a) Fornecimento de vestimenta de trabalho e de todo o equipamento de proteção coletiva - EPC,
necessário ao pessoal utilizado na prestação dos serviços;
XIII) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à
execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
XIV) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e tributários resultantes da
adjudicação deste processo licitatório;
XV) Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto,
de até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor;
XVI) Executar prioritariamente os serviços solicitados pelo Município, após aprovação do orçamento e
emissão da respectiva ordem de execução expedida pela Secretaria de Município da Educação.
XVII) Permitir o acompanhamento de qualquer serviço por técnicos do Município, sempre que estes
julgarem necessário, porém, a fiscalização do Município não isenta a licitante vencedora das
responsabilidades assumidas com a celebração do contrato.
XVIII) Apresentar a lista de preços do fabricante atualizada, onde conste o valor das peças, na data da
execução do serviço.
a) A lista de preços do fabricante deverá ser apresentada na assinatura do contrato, ou anexa às notas
fiscais de fornecimento, sob pena de suspensão do pagamento ou devolução.
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XIX) Apresentar notas de aquisição de peças substituídas e a respectiva nota fiscal, acompanhado dos
orçamentos de peças feitos em fabricantes ou representantes legais.
XX) Fornecer informações e dados sobre os serviços (tabela de tempo para execução do serviço
solicitado) e/ou peças, conforme solicitação e no prazo fixado.
XXI) Devolver todas as peças que forem substituídas, após a execução dos serviços para conferência
na pela Secretaria de Município da Educação, Av. Montevídeo, n.º 313, no horário das 8h às 11h e das
13h30min às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. O Município não procederá a pagamento sem
a respectiva devolução.
XXII) Providenciar cobertura de seguro contra riscos de qualquer natureza, inclusive responsabilidade
civil, aos equipamentos do Município, entregues aos seus cuidados.
a) Será exigida, na assinatura do contrato com a licitante vencedora, a cópia autenticada da apólice de
seguro.
XXIII) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por seus
empregados e/ou equipamentos, causados a terceiros e ao Município, em caso de acidentes de trânsito
e de trabalho.
XXIV) Sanar, imediatamente, quaisquer irregularidades durante a vigência do contrato, apontadas pelos
órgãos de fiscalização do Município.
XXV) Refazer os serviços que forem recusados por meio de parecer técnico do Município, sem outras
despesas que não sejam as das peças ou materiais não restituídos ou não recuperados anteriormente.
XXVI) Informar, no momento do envio da Nota Fiscal, para os casos de serviços executados por
parceiros ou terceirizados, todos os valores pagos pelos serviços terceirizados, para que possamos
acompanhar e avaliar os serviços propostos pelo contratado. Sendo que, perante o Município, a
contratada será a responsável pelos serviços terceirizados prestados.
(A contratada poderá subcontratar os serviços de consertos de sistemas de injeção de combustível,
consertos de radiadores e sistemas hidráulicos, elétricos especializados sendo, entretanto, responsável
por esses serviços, nos termos do art. 72 da Lei n.º 8.666/93).
XXVII) Na assinatura do contrato será exigida da licitante vencedora a apresentação do registro
funcional dos mecânicos de seu quadro permanente, juntamente com os certificados de treinamento dos
mesmos.
§2.º Caberá a Contratante, sem prejuízo das demais disposições inseridas no Edital e daquelas
constantes do Termo de Referência (Anexo I):
I) Supervisionar a execução do objeto do Termo de Referência, exigindo presteza na execução e
correção das falhas eventualmente detectadas;
II) Prestar à Contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do
objeto.
III) Impedir que terceiros executem o objeto do Edital;
IV) Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente;
V) Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigências previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A Contratada reconhece os direitos do Contratante, em caso de rescisão administrativa, previstos no Art.
77 e seguintes, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:
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a) Unilateralmente do Contratante, nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78, da Lei Federal n.º
8.666/93;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de licitação, desde que
haja conveniência para o Contratante;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.
PARAGRAFO ÚNICO – A rescisão deste contrato implicará em retenção de créditos decorrentes da
contratação, até o limite dos prejuízos causados ao Contratante, na forma que o mesmo determinar.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
Se o licitante vencedor recusar-se a prestar os serviços injustificadamente, serão convocados os demais
licitantes, na ordem de classificação, para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades,
sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis.
PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de descumprimento parcial ou total da Contratada das obrigações
contratuais assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o Contratante poderá, garantida
a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes sanções:
I) Advertência formal, por intermédio do setor competente, quando ocorrer o descumprimento das
exigências editalícias que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave;
II) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato (ou documento que o substituir) no
caso de inexecução parcial e 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato (ou documento que o
substituir), no caso de inexecução total do objeto contratado.
III) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação devidamente atualizado quando
for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Edital e/ou no Termo de
Referência;
IV) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação quando for constatada a
reincidência no descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Edital e/ou no Termo de
Referência;
V) Pelo atraso injustificado para a entrega e/ou inobservância de outros prazos definidos no
Termo de Referência, multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o valor total
da contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do
31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, a contratação poderá ser rescindida;
VI) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, por período a ser definido na
oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite legal de 24 (vinte e
quatro) meses, sem prejuízo da aplicação de multa, podendo ser aplicada quando:
a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;
b) recusa injustificada em retirar o pedido de compra ou documento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Prefeitura Municipal de Santa Maria;
c) reincidência de descumprimento das obrigações assumidas no contrato acarretando prejuízos para a
Prefeitura de Santa Maria, especialmente aquelas relativas às características dos bens/serviços,
qualidade, quantidade, prazo ou recusa de prestação dos serviços, ressalvados os casos fortuitos ou de
força maior, devidamente justificados e comprovados;
d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
e) irregularidades que acarretem prejuízo à Prefeitura de Santa Maria, ensejando frustração deste
contrato ou impedindo a realização de ato administrativo por parte do Município de Santa Maria;
f) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de Santa Maria;
g) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
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VII) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em função
da natureza ou gravidade da falta cometida, sem prejuízo de multas incidentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A lavratura do presente contrato decorre da realização de Pregão, realizado com fundamento na Lei
Federal n.º 10.520/2002, Decreto Municipal n° 071/2015, e, subsidiariamente, na Lei Federal n.º
8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO – A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão
pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº
8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
Este Contrato fica vinculado aos termos da proposta da Contratada e do Edital de Licitação, com seus
respectivos anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA
O presente contrato somente terá eficácia depois de publicado na Imprensa Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria - RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, aos __ (___) dias do mês
de ___ do ano de 2021.

__________________________,
Prefeito Municipal,
Contratante.

_________________________________,
Contratada.
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ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2021
PROCESSO Nº 614/2021
PROPOSTA FINANCEIRA

Empresa:
Endereço:
CNPJ:
Fone/E-mail:
Grupo

item

Unidade

Cód
prod.

Descrição

1

MES

32076

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS LEVES, CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA (valor
hora: 83,30 x 150 horas= R$
12.495,00)

2

MES

34511

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS
VEÍCULOS LEVES. CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA

Quant

12

12

Valor Unitário

1

VALOR TOTAL GRUPO 01

1(3)

MES

34457

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS
VEÍCULOS PESADOS. CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA

12

34510

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS PESADOS, CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA Veículos
Pesados da SMS conforme termo
de referência (valor hora: 112,00 x
49 horas= R$ 5.600,00)

12

2
2 (4)

MES

VALOR TOTAL GRUPO 02

GRUPO 1:
VALOR DA HORA/MÊS: R$ _______ (em reais, com duas casas decimais).
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: ____%.

GRUPO 2:
VALOR DA HORA/MÊS: R$ _______ (em reais, com duas casas decimais).
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: ____%.
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a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação e,
que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.
b) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das
propostas, conforme estipulado no Edital.’
Local, ______de __________de 2021.

__________________________________________
Nome e Assinatura (representante legal)
CPF:
RG:
Cargo:
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ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2021
PROCESSO Nº 614/2021
PLANILHA DE QUANTITATIVO E ESTIMATIVA DE PREÇOS

Grupo Item
1
1
2

DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME TERMO
DE REFERÊNCIA
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS LEVES. CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA

Quant.

Valor
unitário

Preço
médio
orçado

12

12.495,00

149.940,00

12

15.000,00

180.000,00

VALOR ESTIMATIVO GRUPO 01
1(3)
2
2(4)

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PESADOS. CONFORME TERMO
DE REFERÊNCIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR ESTIMATIVO GRUPO 02
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329.940,00
12

9.875,00

118.500,00

12

5.488,00

65.856,00
184.356,00
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ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2021
PROCESSO Nº 614/2021

DECLARAÇÃO DO LICITANTE

A empresa _______________________________________________, CNPJ n°_________________________,
(razão social da empresa)
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)________________________________, portador(a) da
Carteira de Identidade n°____________, CPF n°________, sediada ___________________________________,
(endereço completo)
declara para fins desta licitação, e sob as penas da lei:
a) Que atenderá a solicitação de assistência técnica na sede do Município, no prazo solicitado no Anexo I do Termo
de Referência.
b) Que terá Sede, Filial ou Autorizada no Município de Santa Maria/RS.
c) Que terá no Município de Santa Maria/RS mecânicos com experiência técnica em carteira de trabalho ou em
cursos pertinentes ao objeto contratado.
d) Que possui Responsável Técnico com formação na Área de Mecânica.
e) Que as peças a serem substituídas serão cobradas de acordo com o estabelecido no Termo de Referência.
f) Que executará os serviços e a assistência técnica, obrigatoriamente por oficina própria não terceirizando o serviço
ou o ônus da garantia, afim de atender com mais presteza e tempo hábil as necessidades de intervenção de
manutenção e manter com melhor desempenho as atividades da Secretarias solicitantes, obedecendo a um limite
máximo de 50 quilômetros da Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS, com ressalvas do item 4.4.1 do Termo de
Referência.
g) Que possui ou terá contrato com empresa para o descarte final de resíduos. (Conforme item 14 do Anexo I do
Termo Referência, “a licitante vencedora deverá no momento da assinatura do contrato comprovar o Licenciamento
Ambiental dos Órgãos Ambientais (LO) e o correto descarte final dos resíduos de óleos, graxas e filtros, após serem
recolhidos conforme dispõe a Política Nacional do Meio Ambiente, juntamente com a cópia do contrato autenticado
com a empresa prestadora dos serviços”).
h) Que estamos cientes ser de inteira responsabilidade da Contratada a sinalização na via e todo e qualquer tipo de
acidente (sinistro), danos materiais e pessoais que possa ocorrer envolvendo veículos utilizados durante o período
da execução do presente contrato.

Local, ______de __________de 2021.
________________________________
Nome e Assinatura
(representante legal)
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