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ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Euciides da Cunha
Comissão Permanente de Licitação - ÇPL
PREGÃO PRESENCIAL N® 002/2021
PROCESSO ADMiNISTRATIVO N° 033/2021
EDITAL N® 005/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

AVISO LICITAÇÃO

f

Rer,S.n/!f
M^ngabelra

Vereadores de Euciides da Cunha comunica aos interessados

29/09/2021, às 10:00h, na sala da Diretor^ ie Gestloe
Municipal, situada na Rua Otávio

DteSS
na modalidade
Pregão
presencial, menor preço, para o Registro de Cunha/Bahia,
Preço para a contratação
de prestação
de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e aquisição de pecaíe
acessórios originais de primeira linha para os veículos da fS^a da CâmS de

vereadores de Euciides da Cunha - Ba' conforme as con^ôS e especlíSões

todos os ^afoTLsIf
atos desta licitaçao serão publicados no '"t^^essados
Diário Oficialcientificados
do Lealdifliix/o
todoí
que
imprensa oficial, no link: httDs://vww oamaraeuclídesdacijnha.ba,Qov hr
Euciides da Cunha/BA, 16 de setembro de 2021.
Mátheus Andrade
ndrade Araújo
Araúio

Chefe de Compras, Licitação e Contratos

Kua utav,o Mangabe.ra 1 / Centro, Euciides da Cunha, Estado da Bahia
CEP. 48 500 - 000, Telefone:(75)3271 1428|3271 1438www.camaraeiiniidesdaciinha.ba.Qnv hr

estado da BAHIA

Câmara Municipal de Euclides da Cunha
Comissão Permanente de Licitação - CPL
PREGÃO PRESENCIAL N"002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 033/2021
EDITAL N® 005/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE EUCLIDES DA CUNHA-BA

mscnta no CNPJ sob o n® 13.910.997/0001-69, com sede na Ru^s OtavV^
do^s"fn^pfp«=,Hn''^'

púbWco. para conhecimento

PRFSpMríAL
Ai REGISTRO DE PREÇOS,
licitaçãodo
natipo
modalidade
na sua forma
PRESENC
MENORPREGÃO,
PREÇO GLOBAL,
nos
emos a Lei Federal n® 10,520/2002 e da Lei Complementar Federai n® 123/2006
aplicando-se. subsidiariamente, a Lei Federai n® 8.666/1993, de acordo com as
condições e exigências estabelecidas neste editai e em seus anexos.
hprár' e no endereço abaixoabertura
deste Pregão
horário
discriminado:

Presencial terá inicio na data no

■ DATA: 29/09/2021.

■ HORÁRIO: A partir das 10:00(dez) horas.

■ Diretoria de Gestão e Recursos Humanos da Câmara Municipal.
■ ENDEREÇO: Rua Otávio Mangabeira, 17, Centro Euclides da Cunha-BA.
1 - DO OBJETO

IrLf
^ 'iJi^aÇão
tem por
objeto o de
Registro
de Preço preventiva,
para a contratação
prestação
de serviços
continuos
manutenção
corretiva dee
aquisição de peças e acessórios originais de primeira linha para os veículos da

rlfnHir^o e especificações
^
Euclides
daseus
Cunha-BA.
condições
constantes deste
editai e de
anexos.

conforme as

Je r;ferência"S°NExi°iv 'deste Sfta™'
2 - DOS ANEXOS DO EDITAL

Constituem anexos deste edital e dele fazem parte integrante:
Otávio Mangabeira, 17, Centro, Euclides da Cunha, Estado da Bahia
CEP: 48 500- 000, Telefone:(75)3271 1428|3271 1438
https://www.ramaraeucliriesdacunha.ba.Qov.hr
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WS^Si Comissão Permanente de Licitação - CPL

habilitação"

declaração de cumprimento pleno dos requisitos de

b) ANEXO II - Modelo de declaração de condição de ME ou EPP;
c) ANEXO III - Modelo de declaração de que não emprega menor;
d)ANEXO IV - Termo de referência;

^ e pessoal técnico;
declaração
aparelhamento

de disponibilidade de instalações
f) ANEXO VI - Modelo para apresentação da proposta comercial;
g)ANEXO VII- Minuta da ata de Registro de Preços;
h) ANEXO VIII - Minuta de contrato.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Somente poderão participar da presente licitação as empresas aptas ao
aos requisitos da
aos
H legislação específica.
atenderem

às exigências enumeradas abaixo e

® seus anexos.
exigências, inclusive quanto à
documentação, constantes deste edital e de

3.1.2 - Não poderão participar desta licitação as empresas que se enquadrarem
uma
das situações
a seguir;
uma ou
ou mais
mafsda^ss
i
™ legislação vigente, especialmente em

eíirhntr^m sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
declarada, que se
encontrem
AL^ni!trIn5nT-h?'^° deciaradas inidôneas para licitar ou contratar com a

n >A?o
enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição
ou aiS
ate que
seja promovida
sua reabilitação;
a

sah^oTpSda;'^

^

suspensão/impedimento de licitar ou contratar com

Cunha-BA, durante o prazo da

d)em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.
das vedações do subitem 3.1.2 deste edital é de inteira

cab^veií ^ ^
^^scuniPdmento, sujeiíar-se-á às penalidades
°*^^i?J^^"9abeira, 17, Centro, Euclides da Cunha, Estado da Bahia
CEP. 48 500 - 000, Telefone:(75) 3271 1428|3271 1438
https://www.ramaraeuclidesriarunha.ba.nnv hr
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3.2 - A simples participação da licitante neste certame implica;

a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital, desde que não
constem da documentação apresentada pela licitante dados ou informações que
contradigam as regras do ato convocatório;

b) que o prazo de validade da proposta comerciai é de 60 (sessenta) dias, a contar
a data final estipulada para a sua entrega, o quai, se maior, deverá ser explicitado
na proposta;

^

c) a aceitação de todas as condições estabelecidas na minuta de contrato
apresentada no ANEXO Vil deste edital.

4 - DO CREDENCIAMENTO

41 - Cada_ licitante poderá ser representada por seu titular com poderes de
m,^hL
Pf^ocurador devidamente constituído ou por pessoa devidamente
Uranf
somente o representante que se credenciar
atu3nrin°
'"tervír
nas fases do procedimento ncitatório,
atuando em nome da respectiva representada.

PRFrn^tpn®
confirmaçãodadalicitante
representação
e de credenciamento
perante o
KKbbUElRQ, o representante
deverá identificar-se
e. cumulativamente:
'Pecf'dade ou documento equiva/ente, bem

í?pni^H
H nao contenha taidocumento
identidade
número; que indique o número de seu-CPF, caso a
b)entregar um dos seguintes documentos, conforme cada caso:

da^licitnmi® ''f T

Se Sr^Ltos

®

estatuto, contrato social ou documento equivalente

9ual estejam expressos os podires para

raor^entante ser socio proprietário,
obrigaçoes
em ounome
da empresa,
no caso de o
representante
dirigente
assemelhado
da licitante;

êsta?^

SnizaçTo da tícltente

"^o haverá necessidade de

^ constituição e

LomoaSfnír-l"'"'®^
pordeinstmmento
particular
ou carta
de credenciamento,
acompanhada necessariamente
copia do ato
constitutivo,
estatuto
contrato sociai

ou documento equivalente da licitante. atualizado e registrado no qual e^S^
° signatano
procuração
ou da em
cartanome
de credenciamento
detém
poderes para exercer
direitosda
e assumir
obrigações
da licitante.

Otávio Mangabeira, r^

Euclides da üunha, Estado da Bahia

UtP. 48 500-000, Telefone:(75) 3271 1428|3271 1438
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A.Z - Apenas uma pessoa poderá ser credenciada para representar cada licitante,
nao sendo admitido, de igual forma, que mais de uma empresa indique um mesmo
representante.

licitante que não se credenciar perante o

PRbGOElRO ficara impedido de ofertar lances, de negociar preços, de declarar a
intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessão de

(PROPOSTA COMERCIAL) e B (DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO) relativos a este Pregão Presencial. Neste caso, será mantido o
preço apres^entado pela licitante em sua proposta comercial escrita para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.5 - Somente as pessoas referidas no subiíem 4.1 deste edital poderão ainda em

ao certame^^

representam, assinar documentos e declarações pertinentes

4.6 - A entrega do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento

Ss tP
dfriln?
niesnío

comprovar a qualidade de representante da mesma,
subitens
4.1Be(DOCUMENTOS
4.2 deste edital, NÃO
dispensa a inclusão
no envelope
DE HAB1LITACÂ01
sob

documento
pena de INABILITAÇÀO da licitante na fase pertinente.

5 - DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE ME OU EPP
P^EGOEIRO 3 declaracão danrin ri^nr,^ de

que cumpre plenamente os requisitos He hahiiif„,ja„ definidos neste edital a teor

ranâãnle
constante do
do anexo'?
ANEXO I deste ato convocatório.
LVnrin

°

ser entregue pela licitante

NAO PARTICIPANT^r rt'*''

edital.

'

"croen^orlsaTmfi

°Õ

30 driTromn^^'^ C
in, H

conforme modelo

^

frateSo favorecido /'hT
declaracão infnrmen?

=0^ Pena de ser declarada

° disposto no subitem 7.1,2 deste

qualificação como

(EPP). conforme previsto no art

" 123/2006, e que não estiver sujeita a quaisquer

°

':ntardo'AtETo?ld"es?el"^

®®®° '®"''^ interesse em usufruir do

'®''

®"'''®9ar ao PREGOE/RO a

pela licitante quando do credenciamento Hp seu renrp^^pnt^nt» se for o caso, ou

Rua

J^3"gabeira^^ 1^^

Euclides da Cunha, Estado da Bahia

CbP. 48 500-000. Telefone:(75)3271 1428 13271 1438
https://www.camaraPiirlidesdaninha ha qnu hr
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envelope A (PROPOSTA COMERCIAI ) sob pena de PERDA DO
benefícios que lhe são conferidos pela Lei Complementar Federal n°
123/2006,

6 - DA PROPOSTA COMERCIAL(ENVELOPE A)E DOS CRITÉRIOS DE SUA

L
ACEITAÇÃO
6.1 - A proposta comercial da licitante deverá ser entregue dentro do envelope A, o
qual devera estar lacrado e conter o nome da empresa, a palavra "proposta" e o
numero deste Pregão.

H"^ÃMi=v^SPwf!?
deverá
elaborada
acordo com
o modelo constante
do
ANEXO VI deste edital, de
formasera atender
aosdeseguintes
requisitos:
a)indicar a denominação social e o número do CNPJ da licitante;

b) apresentar o valor do lote, bem como o preço da hora trabalhada e o percentual

de desconto a ser aplicado sobre os valores das tabelas de peças e acessórios;
c) conter oferta firme e precisa para a íntegra do lote único, sem alternativas de
ya or, preço e percentual ou quaisquer outras condições que Induzam o julgamento a
ter mais de um resultado;

d)cotar o valor do lote e o preço da hora trabalhada em moeda corrente;
e) indicar o prazo de validade da proposta, quando este for superior ao mínimo de
60(sessenta) dias;

f) ser assinada por representante legal da licitante;

g) não conter emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas salvo se
acarretarem lesões ao direito das demais

conteúdo

^ Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu

í com,°no máximo, duastrabalhada
e o percentual
desconto
deverão ser cotados
casas decimais.
Não sendodeobservada

íredoSento ° desconsideradas as casas decimais a partir da terceira, sem
informado na proposta comercial o percentual de desconto,

este sera considerado como sendo de valor zero.
°

trabalhada e o percentual de desconto

Preaão nãn''tpn°H
encargos incidentes sobre o objeto deste
nofmp^mn. «=1
l vindicaçao posterior para a inclusão de outros encargos
aovpmn
são novos
e criados
por ato de
governo em data posterior a de apresentaçãode
daque
respectiva
proposta
comercial.
Rua Otávio Mangabeira, 17, Centro, Euclides da Cunha, Estado da Bahia
CEP: 48 500-000, Telefone:(75)3271 1428 \ 3271 1438
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6.2.4 - Além dos valores, preços e percentuais ofertados pelas iicitantes em suas

EuS^d^Sr'
da Câmara de Vereadores de
rnmniftí.
^ qualquer titulo e a qualquer momento, para a perfeita e
completa execução do objeto deste Pregão.

e

H-f

apurados oíla rlmL® »'?

a poiena e

proposta comercial serão devidamente conferidos

pSirâStstes úZos.""'' ™

constantes da proposta e os resultados

divergência entre valores, preços e percentuais unitários e totais

nifmSrífc e por extenso,
unitários.prevalecerão
Havendo divergência
entre valores, preços e percentuais
numéricos
os por extenso.
rom"«í
PfSCLASSlFICADA
a proposta
que estiver em desacordo
com as exigências
constantes deste
edital comerciaJ
e de seus anexos.
em "sPM?
f '
Serirem /mAt®®' ®

qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e
desclassificada, também, a proposta que
Simbólicos, irrisórios ou zerados, exceto quando se

rlnZ^ •
? instalações de propriedade da licitante, para os quais ela
I
^ totalidade da remuneração, o que deverá, quando for este o
ShÍÀo
Pfia
ficitante
em sua proposta
comercial,
durante
sessão
puWica ou ainda, a enter,o do
PREGOEIRO.
em resposta
a diligência
a serafeita
por
DESCLASSIFICADA, ainda, a proposta que cotar valores, preços e
percentuais inexequiveis ou incompatíveis com os praticados no mercado, tendo
como parâmetro o disposto na legislação vigente.

^6 - Na análise da proposta comercial, poderá o PREGOEIRO desconsiderar erros
materiais e evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

7 - DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS DA SESSÃO PUBLICA E DÕ
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

LV

íí'

e no endereço discriminados no preâmbulo deste edital

rnm
l'sta
de epresença
as PREGOEIRO
assinaturas das
pessoas que
comparecerem a sessão
publica
verificado pelo
o credenciamento

fdeZ~vooaS.'
L"*o PREGOEIRO
PRFOnF^Rn®a

disposições contidas no item

de seuciência
representante,
licitante plenamente
deverá entregar
declaraçao dando
de aue acumpre
os

Rua 'Atavio ^angabeira, 17, Centro, Euciides da Cunha, Estado da Bahia
CEP. 48 500-000, Telefone: (75) 3271 1428 [ 3271 1438
https://www.cameraeuc|jdesf1arunha.ha nnv hr
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-

Comissão Per/r^nenfa

.qpl

credenciado, devera enviar também, em envelope separado a

II deste
requisitos
de tiabilitação
IfSÊxo
deste Sf
edital), sob pena de serP'®™-"®"'®
declarada NAO
PARTICIPANTE
do
certame, observado o disposto no subitem seguinte.
mesmo"
Pnv^fnríL^°separado, documento que comprove
^
dentro da
do
mesmo _enveiope
que o signatário
dedaraçao esta autorizado a assinar pela empresa, nos termos do item 4 deste

To hnr^

Câmara de Vereadores não se responsabilizará por envelopes
f
®
P°^
"ão chegarem até a data

certamT

preâmbulo deste edital para a sessão pública de abertura do

7.1 3 - As declarações de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação(ANEXO I
deste edital) e. se for o caso, de condição de ME ou EPP (ANEXO II deste edital)
poderão, por opção da licitante, serem preenchidas por seu representante legal já

SpcS
-Kl® de abertura doPREGOEIRO
ainda na fase de credenciamento da
sessão publica
certame.

edtel^riRFrn^FiSo™-"°

^ que se refere o subitem 7.1 deste

fpROPnqTA COMERCIAL)e B(DOCUMENTOS
licitantes
e recolherá os envelopes A
(PROPOSTA
DE HABILITAÇÃO).

7^3 - Apôs a entrega dos envelopes pelas licitantes não caberá desistência do
PR^r^^nPifn °
de fato superveniente e aceito pelo
Holi
1
r
aplicaçao
das
penalidades
previstas no subitem 15 1
deste edital, alem de outras penalidades legalmente admissíveis,
das propostas comerciais(envelope A)será efetuada logo após a
respectivos, quando se verificará a sua conformidade com os
requisitos estabelecidos neste edital.

L® ■

expediente no dia fixado no preâmbulo deste edital

Sidn^ nTn??'

transferidos para o primeiro dia útil subsequente,'

^REGSIlRoTm cont°rJr preestabelecidcs, desde que não haia comunicação do
Rua Otávio Mangabeira, 17, Centro, Euclides da Cunha, Estado da Bahia
CEP: 48 500 - 000, Telefone: (75)3271 1428 ] 3271 1438
htTps://www.camaraeuclidesdarunha.ha.nnv hr
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7.6 - O local de realização da sessão pública deste Pregão Presencial Dodprá cipr

deíe
Preâmbulo
8 - DA ETAPA DE LANCES, DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DEMAIS
—^—
_PR0CEDIMENT0S DA SESSÃO PÚBLICA
™

julgamento das propostas comerciais, o PREGOEIRO levará em

VALO^AL^nP^nP^
VALOR FINAL DE DESCONTO OFERTADO PARA A ÍNTEGRA
entendido DOcZ
LOTE
o ÚMCO
MAlSS
demais especificações deste ato convocatório, sendo desclassificadas as
propostas que estiverem em desacordo.
aesciassiTicaaas as

piLde^o TOlrORRO
1(PROPOfTA COMERCIAL)de todas as participantes,
REGOEIRO a verificação de sua conformidade com os requisitos

fí.í k I

mesmo^à divulaarl *rt' ^ f

rias propostas em desacordo com o

mnsToNPnt classificação
f - ™inicial das propostas
® percentuais
pelas
licitantes e á
conseqüente
válidas cotados
para o lote
único.
n
sistema de
sorteiodesde
para se
definir a ordem
'nicial
das propostas °idênticas,
ficando
já definido
que a

Sar^mlo^íortr
faíroí

classificada
peloo lote
PREGOEIRO,
para a etapa de
proposía ^"''^'^'f^ente
de menor valor
ofertado para
único e, posteriormente
as

propostas com valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento)
relativamente a de menor valor.

^

!
R
P®'°
três propostas nas condições definidas no subitem
melhoSs
melhores orotlostas
propostas, quaisquer que sejam
classificará,
os valores
paraofertados.
a etapa de lances, as três

nota
^
oportunldade para
decrp^rpntf;
^
®
sucessivos,
de
valores
distintos e
decrescentes, a partir da autora da proposta de maior valor.
reaistrarin'"ri»rH»

°'®';l®r lance Intermediário, com valor superior ao menor

~oVrtadoVara ÕtSe
etaoa"

?

^

restarem apenas duas empresas na

futomat^arienfo
H 1 !, ®a sua impossibilidade de cobrir
intermediário
estará,
automaticamente, declarando
o menor valor.
Rua Otávio Mangabeira, 17, Centro, Euclides da Cunha, Estado da Bahia
CEP: 48 500- 000, Telefone;(75) 3271 1428 [ 3271 1438
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'^

do PREGOEIRO poderá ser acordado, entre as licitantes

lances
terc^ro
e o tempo
ternnn®,?
máximo para a sua formulação.

às'^opnflM=HLt

®

P®^=e"»^al

entre os

de lances ofertados, sujeitando-se a llcitante

tegaTme^te admSf

Penalidades

enceJa esta™

aP^P^entar lances, será

siriri"ol"rí«HT^^ MC
vLbr até í/ ?rinr

® proposta mais bem classificada não tiver
^ fo houver proposta apresentada por ME ou EPP com

subil,;í 9"?°d='f°

PPPiPPPi- um dos momentos definidos no

Pmna5lfi,.f
♦ no art. 44, § 2°,
superior
ao menor valor,Federal
estarán°configurado
empate
ficto previsto
da Lei Complementar
123/2006. o
flna da etapa de
H flances,
^ ^ proceder-se-á
^ P°"<^'ÇP° de
ou EPP
e ocorrendo o empate ficto no
final
da me
seguinte
forma:
a) a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para. no prazo
máximo de 5(cinco) minutos, apresentar uma nova proposta de valor inferior
aquela considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de
preclusao do exercício do direito de preferência;

b) se a ME ou a EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto utilizar
seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á
prosseguimento à sessão;

c) se a ME ou a EPP mais bem classificada no empate ficto não exercer seu
direito de preferência, serão convocadas as demais ME's ou EPP's
remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no subitem

s.g deste edital, na ordem de classificação, para o exercício do direito de
preferencia;

d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas ME's ou ÊPP's que
se encontrem nesse limite, será realizado sorteio entre essas empresas para
se definir aquela que poderá apresentar nova proposta.
o caso, a aplicação do direito de preferência instituído
pela Lei Cornplementar Federal
n° 123/2006, serão ordenadas todas as ofertas
ocasião
em que o
PREGOEIRO
aceitabilidade, ^quanto ao objeto e valor,
da primeira
classificada
paraexaminará
o lote únicoa

derSn
H
°
decidindo mnr®
motivadamente
a respeito.

^ '"^egra do lote único,

Rua Otávio Mangabeira, 17, Centro, Euclides da Cunha, Estado da Bahia
CEP. 48 500-000, Telefone:(75)3271 1428|3271 1438
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aceitável a oferta_ de menor valor, será aberto o envelope B

(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) da licitante que a tiver formulado, para

verificação do atendimento das condições de habilitação, observadas as
disposições contidas no item 9 deste edital.

Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital para a
habilitação, será a licitante declarada vencedora.

8.12 - Se a oferta de menor valor não for aceitável ou se a licitante for
inabilitada, o PREGOEIRO examinará os lances e as propostas subsequentes, bem
como a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma oferta em conformidade com o edital.

8.12.1 - Ocorrendo a hipótese do subitem 8.12 supra e existindo ME ou EPP
remanescente no intervalo do empate ficto indicado no subitem 8 9 deste edital

voltar-se-a à etapa correspondente à letra "a" do subitem 8.91 deste ato
convocatório.

8.12.2 - Apíicar-se-á o disposto no subitem 8.12 deste edital também no caso de a
licitante vencedora do lote único, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, não assinar o contrato.

Situações previstas nos subitens 8.10 e 8.12 deste edital, poderá o
PREGOEIRO, ainda, negociar diretamente com a proponente para que seja obtido
valor melhor para a Câmara Municipal.

licitante vencedora do certame para o lote único deverá entregar ao
PREGOEIRO, na mesma sessão ou no prazo de 2 (dois) dias úteis, a proposta
comercial ajustada ao valor final, sob pena de desclassificação e de aplicação das
penalidades previstas no subitem 15.1 deste edital, além de outras penalidades
legalmente admissíveis.

8.14.1 - O prazo previsto no subitem 8.14 deste edital poderá ser prorrogado por
igual período, a critério do PREGOEIRO, mediante requerimento tempestivo e
justificado da licitante.

8.14.2 - Para fins do disposto no subitem 8.14.1 deste edital, entende-se por
tempestivo o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis inicialmente
concedidos.

8.J14.3 - Na proposta comercial ajustada a ser entregue é permitida a readequação
nao linear do preço da hora trabalhada e do percentual de desconto, a critério da
licitante, desde que o preço da hora trabalhada e o percentual de desconto final
sejam menores ou Iguais aos constantes da proposta inicial, respeitado como limite
máximo da proposta ajustada o valor final ofertado.
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8.15 - Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as

PREGOElRO^nT'"^'''
qíl^ram fóz°io

®

^

asfinlda pelo
representantes das llcitantes que

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO(ENVELOPE B)

ordenflm'nni®® deverão entregar, preferencialmente numerados, rubricados e na

Sro
do
r»rm„° M

documentos de habilitação

9ual devera estar
lacradodeste
e conter
o nome da empresroo
termo_"documentos da° habilitação"
e o número
Pregão:

S "'-'' - documento RELATrVQ À HABILITAÇÃO JURÍnil^A-

documentos;
®'"®li^itda. que consiste em um dos seguintes
a.1) no caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;
a.2) no caso de sociedade comercial, o respectivo ato constitutivo estatuto ou
contrato social, devidamente registrado;

'^'"luiivo, estatuto ou

acomnanií^Ho de documento deP°^
documento referido
na letra "a.2"
acompanhado
eleição dos »administradores
da empresa;
"í® sociedade
civil, oderespectivo
constitutivo,
registrado junto ao
cartorio competente,
acompanhado
prova da ato
diretoria
em exercício.

9.1.1.1 - O documento de habilitação jurídica referido no subitem 9 1 1 deste edital

s^rdaTr^n
aaaf® responsáveis por sua administração
P°"^P®'-®' P®'®que° tenham
objeto «ado
a
^^
poderes
para assinar os documentos pela empresa.

TRABaÍ

relativos Ã REGULARinADE FISCAL F

a)comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ:
r®9ulandade para com a Fazenda Púhlira

e com a

equndade Social, por meio de certidão emitida pelo órgão federal competente;

?u''°d7s°e™e'df
comítente;

^

Púhlioe

P®'°

do domicilio
®®'®b®®l
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regularidade para com a Fazenda Pública Munirinai do

Smpeten^e:
Sei^STG\"s^

regularidade para corr o Fundo de Garantia por Tempo de

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trahalhn nnr
me,o da Certidão Negativa h.
Trafaalh.L. rrMnr'

Llf

?eg farS^de

subitem 9
9.1.2
o atendimento do disposto nas letras "b", "c" e "d" do
do subitem
12

PREGOEIRO certidões qurcom™ a

enteSado

competência de cada

9.1.3 - DOCUMENTO RFI ATIVO À OI JAI iFirACÂO ECnMÔMtCO-FINAMf^FlPA ■
n
"eqativa de falência ou recuperação judicial expedida oelo (<i)
ãmo
tcenio ee oitenta)
oi enlídias, tendo como referencia a data de realização da sessão
últimos
nnhiioa
180

de abertura deste certame, prevista no preâmbuio deste ato convorítórr'
H"

na ietra "a"io\uMem rifd°estndlS^

recuperação judiciai contentia

" documento relativo À qualificação TFr.hJir.A-

f? ^gclaragão de dtsponihiiidari^ de instalações. anarf.iham^nt«

SteloT^^XodiSIlL?''"

conforme^modero
.o ,Mn.,

CnníiMl^lfp a®
^0 disposto no inciso XXXiii do artigo 7° da
í°"
®
Lei
n"
9.854,
de 27constante
de outubro
de 1999III(deciaranãn
que nao empreqa menor), conforme modelo
do ANEXO
deste Jdital.de
~
- MICROEMPRESAS(MEt F FMPRESAS DF PEQUENO pnPTP ppp).
!nuInL 1

- ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão
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mHk
Municipal
dedeEucfides
Cunha
^A^^B^_Çom/ssão
Permanente
Licitaçãoda
- CPL
regularidade fiscal,

Z£Sãr^^
para a regularizaçãrda d^ocumenteTã.ífeár'

SaS
Pf^^^OEIRO,

®

S-;s1°=™==i

Jii-

dpreseniaao nos 2(dois) dias®-2,3
uteissupra,
inicialmente
concedidos.
ap"êntedo!iTs'2
entende-se
por "tempestivo- o requerimento

1'^nL''
^ do direito
regularização
da documentação
no prazoprSs
previsto noimolicará
decadência
à contratação,
sem pre^ízofiscal
das sanpõS
ad 81
rntanT
" 8.666/1993,
sendo
facultado ao ouPREGOEIRO
as
hciíantes ^remanescentes,
na ordem
de classificação,
submeter o convocar
processo ao

Presidente da Câmara Municipal para revogação.

''uu-^e^er o processo ao

®-3- DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITACÃn-

9.3.1 - Os documentos necessários à habilitação, bem como auaisouer outros

uma"SLTseguTntí^^^^

®

a) originais:

b)cópias autenticadas em cartório;

c) cópias simples, desde que sejam apresentados os originais ou cópias
Pol^np?
autenticação
ou por membro da
equipe de apoio nacartono
sessãopara
publica
de aberturapelo
dosPREGOEIRO
envelopes respectivos;

fnteriorL^Í^^^

imprensa oficiai, respeitadas as regras das alíneas

de aSbcid^r?
autenticidade mediante
ao órgão emissor.
S
? consulta ao site respectivo oucondicionada
à confirmação

r^^Jnlh
serão ?unfnrin.f

^ <^°"sulta ao site respectivo, serão impressos documentos
autentici^dade da documentação entregue pelas licitantes, que

púbTcJTeste^reglo pts\nciar'"°

"protocolos de entrega" ou "solicitações de documentos"
em substituição aos documentos
requeridos no presente edital e em seus anexos.
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d\ouVen^ç^o'TSr íel.ellf
estet "vlwns

®

deverão

orgao expedidor deverão ser datados dos últimos
e oitentat
dia^ tandn
óraâVewedidorStí
P^zo180de(cento
validade
estabelecido
pelo
...

Nao se enquadram na exigencia do subitem 9 3 5 deste edital anualpci

documentos que, pela própria natureza, não se sujeitam a prazo de val^adá^^'®'^'

nesfe\êrtlm?HevSf ®

SrsmUeV^estLdl^

documentos emitidos pela licitante e apresentados

representante legal, obse.ado o

9 3^6 - Serão declaradas INABILITADAS as licitantes que não cumprirem as
exigências estabelecidas neste edital para a habilitação.

apreciação dos documentos para habilitação, poderá o PREGOEÍRO

solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
10 - DOS RECURSOS

motivãdampnteí n,
«PitaPte poderá manifestar imediata e
S
rilas
nJi
"'p ppra concedido o prazo de 3
IZJ 1 . apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes
desde logo intimadas para apresentar suas contrarrazões em igual número de dias

3SSLTsíu^a

--Íp-S

de;^dênci/dfdlÍ1to7e";louS°

il\cet°ei:Tjarovli,amenro™"°

'

^

aoresêntaLs^S^n- "f®®
respectivas contrarrazões deverão ser
^unhraf
Municipaldede9:00
Euclides
da
Cuntia-BA, I
a SL
Rua nf
Otávio mangabeira,®n" 17, centro, no tiorário
ás 12:00
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^

- DA adjudicação E da HOMOLOGAÇÃO

licitIcâJTÍSn?
o PREGOEIRO
da
hciteçao a licitante vencedora dorecursal,
lote único,
cabendo ao adjudicará
Presidente odaobjeto
Câmara
homologar o procedimento llcitatóno.

ri^biaenie aa uamara

recursal e decididos os recursos porventura

Gamarao adjudicará
o objeto
da licitação à licitante
vencedora ado°ilote unico e homologará
procedimento
licitatório.

será ce?fíhrart«
PvpntMP o f ?

1

PREÇOS: Homologado o resultado da licitação,

Registro de Preços, que firmará o compromisso para a

a partir da dalar«^^^^^

proponente(s) será{ão) convocado{s) para assinatura da Ata de Registro

úteis paí^^tendirnema

®

°

convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo

fixado, dela será excluído, sem prejuízo das penalidades estipulados neste editai.

ll'L~ri ^nos termos dosobservará
a 58
minuta
Anexo
VII deste
alterada
artigos 57,
e 65 do
da Lei
8.666/93.

Edital, podendo ser

REGISTRADOS: Não haverá alteração do(s)
vio^tP
th
contratado(s),
que será(âo) aplicado{s) sobre o preço
vigente dpS
da(s) tabela(s)
dos respectivo(s)
fabricante(s).
.""^^salvada a possibilidade de revisão contratual, para a

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na hioótese de

oriiLX^iak

imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis

S:drnlia%1Sntra?uaT'"'°'
regfs.;°á°

(álea econôa,ica

°
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11.8.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços;
^ celebrar
o contratosem
ou justificativa
não retirar oaceitável;
instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela
Administração,

11.8.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar
superior aqueles praticados no mercado;

11.8.4- for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
11.8.5- for impedido de licitar e contratar com a Administração.
11.9 - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO;

contratações decorrentes da ata de registro de preços serão

formalizadas por Contrato ou autorização de fornecimento (AF). cujas respectivas
minutas constituem anexo do presente ato convocatório.

mmratn

°

assinatura do

Saf
t
convocação, que será feita por pubiioação em diário
comtovants
H leitura do
a®''""'®
?como
' prova do°recebimento
«i^Pfovanteda do
diário oficiai ou
comprovante de
e-maii
convocação.
7

interessado(s) receberão a Autorização de fornecimento, através de

comnrnvanfLHl^^t
° do e-mail como prova
valendo
o comprovante do diário oficial ou
comprovante de leitura
do recebimento.
11 9.3 - 0(s) interessado(s) terão o prazo de até 05 (cinco) dias a partir da
. '■ffrustrado
3 Autonzação
de fornecimento
na sede do Poder
Legislativo, caso seja
o envio nos termos
previstos anteriormente.
LICITANTE (S) REGISTRADOS: Compete aos
envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e

adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:
11.10.1 - Assinar a Ata de Registro de Preços;

disDosfrnT^JrnnfH

PrT^s

'O

? providências necessárias para o fiel cumprimento das

de Referência, do Edital e da Ata de Registro de
executar os serviços no(s) prazo(s) máximoís)

determmado(s) no Termo de Referência - Anexo IV, deste Edital;
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11.10.4 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as
partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos,

ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

11.10.5 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar á Câmara
ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus

prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;

11.10.6 - Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade
para outros, sejam fabricantes, representantes, concessionárias ou técnicos;

11.10.7 - Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Edital e seus Anexos;

11.10.8 - Informar à Câmara a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou
indiretamente na regularidade do fornecimento.
12 - DO AUMENTO E DA SUPRESSÃO DE QUANTIDADE

12 - No interesse da Câmara municipal, o objeto licitado poderá ser suprimido ou
aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado,

facultada a supressão além desse limite por acordo entre as partes, conforme
disposto no artigo 65, §§ 1° e 2®, da Lei Federal n® 8.666/1993.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13 - As despesas decorrentes desta licitação correrão integralmente por conta de
dotação orçamentária própria da Câmara Municipal de Euclides da Cunha-BA, no
corrente exercício financeiro e no próximo, conforme:

Órgão/Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Atividade: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Elementos de Despesas:
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

14-DA CONTRATAÇÃO
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14. 1 - A Câmara Municipal convocará a iicitante vencedora do certame referente ao
lote unico para assinar o contrato, o qual será lavrado de acordo com a minuta
constante do ANEXO VIII deste edital.

14.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO: Compete á Câmara Municipal:
~

prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de

Registro de Preços;

- Efetuar o registro do Iicitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de
Registro de Preços;

14.2.3 - Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre
que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da

Administração obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos;

rífstradS'"^'^^'''

relativos a eventuais renegociações dos preços

14.2.5 - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro
de Preços;

ftínèciment^oísv'^'^'^"

as facilidades indispensáveis à boa execução do(s)

14.2.7- Indicar o gestor do contrato.
14.3 - DA ENTREGA DO OBJETO:

14.3.1 - ACs) empresais) licitante(s) participantes do Registro de Preços deverárão)
efetuar a entr^a dos produtos á Câmara na forma, quantidades e prazos, definidos
TorI
podendo ultrapassar os prazos limites estabelecidos no
I ermo de Referencia.
14.3.2- Entregue o objeto, esse será recebido:

i.

Provisoriamente - para efeito de posterior verificação da conformidade do
objeto com a especificação contida no Termo de Referência;

II.

Definitivamente -após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e
^nsequente aceitação, que ocorrerá expressa ou tacitamente, depois de
decorridos 30 (trinta) dias da data do recebimento provisório.
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IÍÂhIL" ""'T

3 Câmara o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os

flnpvnf
fi
desacordo
as especificações
Edital
e seus
anexos, ficando
a empresa
licitantecom
vencedora
obrigada a exigidas
substituirno
e/ou
reparar
os
Itens irregulares no prazo de até 03 (três) dias, contados de notificação.

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
de

^

nu nup r

envelopes, que desistir

"30 entregar a proposta comercial ajustada ao valor final

rnnl f ^°"™oada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o

Sardimpntnrt^""
ou apresentar documentação falsa, ensejar o
a exe?S dn rnnfrS^"
^ proposta, falhar ou fraudar
H , J !' ^0"^P0rtar-se de modo inldônec ou cometer fraude fiscal
do Muntrínií
impedida de licitar e contratar com a Administração Pública
nrPiMíJ^ H fS' pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
ridemais
Sc commaçoes
r
previstas
neste edital e no contrato e das
legais pertinentes.

Hn

^ licitação, a Câmara Municipal convocará a licitante vencedora

Ho hIL^
assinar o contrato no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, sob pena
no suMpm iTl° ^
e de lhe serem aplicadas as penalidades previstas

Dos?ihSp Pi

Pe"3lidades legais cabíveis, com

; global
. u' anual
oobrança
dedomulta
compensatória de até 30% (trinta por
cento)V1?
do valor
máximo
contrato.

15.2.1 - Para os fins do subitem 15.2 supra, entende-se por "valor global anua!

ANEXO IV°dSteed^^^^ importância de R$ 35.000,00 indicada no subitem 3.3 do
nfpui^tíi"
total ouaplicar
parcialàdasCONTRATADA
condições contratualmente
previstas, poderá a Gamara municipal
as sanções

■'0 520/2002 e, subsidiariamente, da Lei

Sd?rai%^ fes^/Tq?-?'
IpHimn?

definirá os valores de muitas a serem aplicadas no caso de

leSi:^mraSmisrair."^""

16-DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
efetuado após a prestação dos serviços e a sua aceitação

definitiva pela Gamara Municipal, por meio de depósito bancário ou por outro meio
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que vier a ser acordado entre as partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a
contar, ainda, da entrega da correspondente nota fiscal eletrônica (corretamente
preenchida), observadas, também, as demais disposições constantes do item 4 do
ANEXO IV deste edital,

16.2 - O pagamento realizado pela Câmara Municipal não implicará prejuízo de a

CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar na execução do objeto,
nem excluirá as responsabilidades de que traíam as Leis Federais n®s 10.520/2002 é

8.666/1993, bem como o Código de Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos
legais pertinentes.

16.3 - O pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pela Câmara de

adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são
devidas em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a qualquer
regra constante das especificações deste edital e de seus anexos.

17 - DAS CONSULTAS, DÒS PEDIDOS DEÊSCXÁRECIMENTOS E DAS

^

IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

17.1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na Internet, no site
_ttps.//vww.camaraeuclidesdacunha.ba.aov.br/. permanecendo também afixada,
ate o termino do processo, no quadro de avisos localizado ao lado da porta de
entrada da Câmara municipal, podendo, ainda, ser obtida diretamente na
referida com o Pregoeiro ou equipe de apoio, no horário de 9:00 às 12:00 horas
dos dias úteis.

17.2 - As comunicações referentes ao certame serão realizadas por meio de
pubhcaçao
no
Diário
Oficial
do
Legislativo;
mtps://www.camaraeuclidesdacijnha.ba.oov hr/ ,

17.3 - Aqueles que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se, durante
todo o processo, a acompanhar as publicações referentes ao mesmo no site citado
nos subitens anteriores, com vistas a possíveis alterações e avisos.

17.4 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data final fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato
convocatorio deste Pregão Presencial, observando-se o seguinte:

a) as dúvidas meramente procedimentais ou não relacionadas à especificação
do objeto poderão ser esclarecidas junto à CPL, pelo telefone (75) 3271-1428 /
1438, no horário de 9:00 às 12:00 horas dos dias úteis;

b) as dúvidas relacionadas à especificação do objeto poderão ser esclarecidas
pelo e-mail camaraecunha(d)amaiLcom sendo que as respostas serão
disponibilizadas no site, ficando acessíveis a todos os interessados;
Rua Otávio Mangabeira, 17, Centro, Euclides da Cunha, Estado da Bahia
CEP: 48 500-000, Telefone:(75) 3271 1428 ) 3271 1438
httDs://www.camaraeuclidesdariinha.ba.anv.hr
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Centro, no horário de 9-00 às 12 on LrL h !. ' ®

serão disponibilizadas no s.e, ficando aces\'"s'áTodo?Í

"^^ngabeira. 17,

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

m=SBSSS~i=B
ÍJiSHSi™=S=s
infotmãç^es Tc^racSs'fdocumentos
dnrf,m

licitação. '

IfaLm°entrdaTctT'°deídf

"3"~8"foo''ooo T^^rr ■
lí? ?r

■

® legitimidade de

apresentados em qualquer fase da

"âo importará no

(75) 3271 1428|3271 1438

https://www.camaraPiirliHQsdacunha ha gnu hr
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—saes&^ggmjgsao Permanentejte

Federar°n°'^^ir52Sâo°2 ^

CPL

disposições constantes da Lei

subsidiariamente:rLefFede?a,n^L66/199t"'"'"
pertinente,
fncluíveconforvatoSméditK^
com
vista franqueada
aos interessados na ^

® documentação
a ele
contratação)
permanecerá
CâmaradeVereadorL de Furi^ defH rCunha-BA,
a
de Licitação da
dos dias útefe
no trorário de 9:00 às 12:00 ^oras
PREGOEÍR^"até'^a^data rie°

abertos na sessão pública ficarão em poder do

relativamente a?,otetCO senroura,'^^^
da Cun"ha-BÃ°

o de Euciides

Euclide^a Cunl^BA,J6 de^tem&ro de 202V
Matheus Andrade Af^újo
Chefe de Compras, Licitação e Contratos

™a"tEPMS
Estado
CbP.48 600-000, Telefone:(75)3271 1428|3271
1438da Bahia
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EDITAL N° 005/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

ANEXO I DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO -

DECLARAÇÃO

A

empresa

CNPJ n°

declara, por intermédio de seu

representante legal, a teor do disposto no artigo 4®, VII da Lei Federal n°

10.520/2002, ter ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
exigidos no processo licitatório relativo ao PREGÃO PRESENCIAL N® 002/2021 da

Câmara Municipal de Euclides da Cunha, sob pena de responsabilização nos
termos da lei.

Euclides da Cunha - BA,

de 2021.

l
Nome e assinatura de representante legal da iicitante

Rua Otávio Mangabeira, 17, Centro, Euclides da Cunha, Estado da Bahia
CEP: 48 500 - 000, Telefone:(75) 3271 1428 ] 3271 1438
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EDITAL N® 005/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

ANEXO II DO EDITAL

- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP -

DECLARAÇÃO

A empresa

CNPJ n®
, declara, sob as penas da lei, por
intermédio de seu representante legal, que cumpre os requisitos legais para
qualificação como
(indicar a condição na
qual a empresa se enquadra; Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno
Porte - EPP), conforme previsto no artigo 3° da Lei Complementar Federal n°
123/2006, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste
mesmo artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
artigos 42 a 49 da citada lei.

Euclides da Cunha,

de 2021.

Nome e assinatura de representante legal da licitante

Rua Otávio Mangabeira, 17, Centro, Euclides da Cunha, Estado da Bahia

CEP: 48 500-000. Telefone:(75) 3271 1428
|
3271 1438
https://www.camaraeuclidesdacunha.ba.aQv.br
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
^^
ANEXO IIIDEDO
EDITAL
MODELO
DE DECLARAÇÃO
QUE
NÃO EMPREGA MENOR
DECLARAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N® 002/2021.
A empresa
inscrita no CNPJ/MF sob o n®
representante legal, o (a) Sr. (®)

portador (a) da Carteira de Identidade n®
—

^

por intermedie de seu

ee do qpP
CPF n®

declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n®

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(

).

(marcar com um "x" o espaço acima, em caso afirmativo)
Euclides da Cunha,

de 2021,

Nome e assinatura de representante legal da licitante

Kua

M^ngabei^
Euclides da Cunha, Estado da Bahia
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO IV DO EDITAL

- TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO:

de

deT °

acessór;s%r:rde^^prersTr^^^^

"contratação de prestação

quanffiaTvL a^eguifdeMdos''"'' " ''''

-

2- JUSTIFICATIVAS:

l' '

eSernos ^1= 00^"'®

P^PPPP® P

^

P°=="' atualmente uma frota

í"'®®) ™ia"los locados, os quais são

para^se^lços

IrtS^afrenSwm^T H
asenda Institucional do Presidente,
nart^
a
transporte
de servidores e vereadores para
participação em reuniões externas e eventos legislativos.

seTazZl^ítV^I

condições satisfatórias de uso, necessário

SrrAÍJi

constantemente, serviços de manutenção preventiva e

Dronorrlnnpm
usuários edaaos
bem como que
proporcionem economiasegurança
com gastosaos
decorrentes
faltaprofissionais,
de rotinas preventivas.

mínTenclo''°níIipM^H5""f

especializada
para a prestação dos serviços de
garante presteza, eficiência e eficácia na

oadrâ^ Spn® longevidade dos veículos, o que contribui para a manutenção dos

Ktàpal

desenvolvimento das atividades institucionais da Câmara

A existência de uma estrutura própria para a execução das atividades de

^e«ssTa^ria°de^Psn^^^
bastante onerosa e ainda
Pn^r
especifico para seu funcionamento, o que não dispõe o

contrata^

° atualmente, fatos estes que respaldam ainda mais a presente

Rua Otávio Mangabeira, 17, Centro, Euclides da Cunha. Estado da Bahia
CEP: 48 500-000, Telefone:(75)3271 1428 ] 3271 1438
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DA BAHIA

dedeEuciides
Cunha
^mSÊ ComissãoMunicipal
Permanente
Licitaçãoda
- ÇPL

MARCA/
modelo

PLACA

UF

ANO

FABRICAÇÃO

FIAT/ GRAN
SIENA 1.4

PKH0544

BA

2016/2017

FIAT

PKQ1263

BA

2017/2018

FIRE FLEX

JSV8658

BA

2009/2010

GM/S10

OUP6B39

BA

2013

FIAT

PJR2B77

BA

2015

FIAT

PK09213

BA

2015

FIAI/ SIENA

3.2 - Poderá ser excluído veículo do quadro constante do subitem 3 1 suora ou

acrescdo novo veículo de igual marca, mediante termo adito ao contato

acotortTdos^Lh "í ',°'®
'"''sPeidentemente do número de veículos
segutae deste anexo"
'
°
3.3
6e RS®70 oornn°í'Í1"'f

ac^ssôHosfmLtoSS.'"''

"■ ^«<="030 dos serviços, o valor global anual

manutenção compreende a prestação de serviços de manutenção
aSssS'
™ ® e genuínos),° em que se inclui'
fornecimento
peçal
acessórios ínoT
(novos, originais
mecânicade em
aerale

inclusive o sistema eletríco/eletrônico, retifica, lanternagem pintura em geral'

Stofalnfo hf"' retrigeração^ ar condicionado,^e/ví^ de Ipe^ata'
aHnhaSo de
de^leSrf
h T® e instalaçãocambagem,
troca serviços
de óleosdee revisão
filtros!
annhamenío
direção, lubrificaçao
de acessórios,
por quilometragem fora do tempo da garantia do fabricante, dentre oltros serviços
«03

Estado da Bahia
CEP. 48 500 - 000, Telefone; (75) 3271 1428 | 3271 1438
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~^f^^:^,£o!nissao^rmanente de Licitarão. CPL

v.énola _a,,o.se^^

a

fundamertal! que ísecundSo^ou^aurS

3q""o que não é

integrante dela; que T suDlemenlL adil''®,"'"
'

aem fazer parte

desnecessária ao funcionamento do veículo rnntrih '
dele, para conforto e seauranra Hnc na

de adorno.

'

P^'"^ ^ segurança e proteção

segurança dos passageiros, podendo, também, servir apenas

sed;l''?MEa
c^dfrrdo
estedtrtlnc?'"'''
da CMEC até a oficina
da CONTfRATAoí
Es?a '

faz necessária tendo em vista a obtenção da nrnr t

pois, se a distância enVre HedríesS p.ÍS ?

da
Pá^io

■

^ localização se

^

vantagem do "menor preço" ficará DrPíifHirpHr
^ determinada, a
deslocamento da frota
prejudicada em razao do aumento do custo com o

s" posTedor ratr''"

°

P®-° io=ai do conserto e

=SE=S-si'HaS5EHi£=
guaida e?eSa«Ldrdrm?sr'"
aproximado de combustível no tanque

evlltüaLnrsu^os""'®'''

possam ocorrer ao veículo.

P® CONTRATADA, sob
® quilometragem e o quantitativo

PP^= ® °® ®®®®®ârios

arvores e outros danos que porventura

tutavio Mangabeira, 1 /. Centro, Euciides da Cunha, Estado da Bahia
CEP. 48 500-000, Telefone;(75) 3271 1428 13271 1438
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vel^io

fora dL?e espaço

para a guarda do

"®°

da CMEC permaneça

ondina'^^
serviços
deverão sercedidos
executados
diretamenteexcetuando^
pela CONTRATADA
não
podendo ser
subempreitados,
ou sublocados,
3^00^3

ScTde
motor o auJT^ d"'®por escrito sem nretofxn d"
perfeição técnTo^drilíesmos

® ar condicionado
e
da CMEC,
CONTRATADA pelo ônus e
- -doa. -das

3.14.2 - Todo_serviço realizado ou material fornecido por empresa subcontratada

Sacâo^De1fcMEr^®'^'^°f específicos citados no subitem 3.14 estarão sujeitos à

fníceísário em cada c^"so

°

3.14.3 - Cabjá á CONTRATADA o pagamento de todos os encargos e despesas
subcontríad?
executados
ou peças
empresa
subcontratada nos termos
do subitem
3,14,e acessórios
inexistindofornecidos
qualquer por
vinculo
ou
obrigação fnanceira entre a CMEC e tal subcontratada;

sereico^^^ytr.SyL"

SteTve^'
'""""

"^d^^ddrias á execução de determinado

estabelecida pelo

contrai^
® de anexos,
"° as"a
assinatura
do
contrato ee°sey,'yy7^°'^
sempre que necessário,^na condição
tabelas
vlqentes

Io
númtro dl fira"''!?'®!'" na execução
® de cada tipoconcessionárias,
relativas
linda ao valor 11=
de serviço e relativas,

Ilbllóuentrs durante'^®'®®- ® ® f«eérios, bem como as suas atualizações
segufnteraspeclll
observância também dos
CONTRA^lnA »oI 'f a
Pora elguma marca de veiculo, deverá a
ml^rcl^yil 1o!,aTd declaração/documento emitido pelo fabricante daquela
tabelasevidenciada a impossibilidade do fornecimento das referidas
Kua

Euclides da Cunha, Estado da Bahia"
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pei" acelsórte

™™

paíL Õ ser^fço

substituído, bem como ao tempo riecessário

assinatura drrnn"t'T°

SS

de qualquer

'

declaração/documento ensejará a não

de aplicação das penalidades legais

3^17 - A manutenção preventiva Inciuirá a revisão geral do veiculo abrangendo a
parte mecanica, eíetroeletrônica. sistema de direção, de escapamento de freios dP

suspensão (mciuindo balanceamento e alinhamento drietío) trat dr^leo
iuMtomes
"arcom^r^d®
diferencial,
filtro^lidráulico.
de óleo,aditivos,
filtro de ar,
anéis vedadores
e corr^i^nídi
í
®
serviços preventivos

do ar
ar-condicionado, quando solicitado
° incluindo
pelaa CMEC,
higienização,
e outros
bemserviços
como ade
troca
acordo
de filtros
rom

manif

possa ser feita de maneira segura, econômica e eficiente.

comenienteTír=^®°

que^açlo rmesmo

será feita quando a CMEC julgar

d®vera
ser executada
no prazo
máximo
de 48
oitol
, Hesprezado
o prazo
para o diagnóstico
previsto
na letra
"b"(quarenta
do subiteme3.22.

subtem^^aTr" rahSl'Zor,

'"«"didnados no

propo'rcione;aTc^eçS:de-ida=^^^^^^^^^

as\Vguint\'pSn4T'"'°

® CONTRATADA tomará

Kua O'®™ Mangabeira, 1 /, Centro, Euclides da Cunha, Estado da Bahia
CEP. 48 500-000, Telefone:(75)3271 1428 13271 1438
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defStuosi"^'^'^^ exame, vistoria e, quando for o caso. desmontagem de suas partes
b)-preparará e submeterá à aprovação da CMEC um diagnóstico escrito do defeito

PntaHa
^ na oficina,
realizados,
no prazoo de
(doze)
contar
da
entrada do veiculo
informando
queaté
se 12
pede
nashoras
letrasa"c"
e "d"
soQuint0s,

d)- relacionará todas as peças e os acessórios a serem substituídos, especificando
comSí-iah'^S
comercial), tudo com baseunitários
na tabelaQà
dodeduzido
fabricante,o desconto oferecido na proposta
manutenção preventiva ou corretiva, bem como

anól
subitem 3 22

acessórios. somente poderão ser executados
CMEC, do diagnóstico mencionado na letra "b" do

Lttivtnínta

® abtoriEados OS Serviços, qualquer necessidade

Sufrita aos mesmos°procedimentos definidos
mão-de-obra
ou de peças
acessórios ficará
sujeita
nos subitens
3.22 ee3.23.

taoiõnt^nto

®

se estiverem de acordo com
as especificações do fabricante do veículo e com as disposições
do contrato.

3.27 - Todas as ferramentas empregadas na manutenção do veículo da CMEC
serão, obrigatoriamente, de responsabilidade da CONTRATADA, correndo por sua
conta eventuais danos que possam causar ao mesmo.
Padrões de

fecnlramentP
fabricantes
dos veículos, utilizando material
tecnicamente rím^^
recomendávelfe pessoal
especializado.
e faõtPn?iriri»H»
fabricantes dos veículos, a procedência
CONTRATArfA n= K V®
^bbitens 3.15 e 3.16, sujeitando-se a
das tabelas, a eventualTrescisão
do contrato e ás penalidades
legaisecabíveis
das^Il^a^átven)
-® T°
ba autenticidade
da procedência
Rua

^ngabeira, 17, Centro, Euclides da Cunha, Estado da Bahia
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3.30 - A CONTRATADA deverá manter a OMEC informada quanto às mudanças de
endereço, telefone, fax, e-mail e horário de funcionamento de sua oficina, onde

serão executados os serviços contratados.

3.31 - A CONTRATADA deverá credenciar preposto para representá-la junto á

CMEC, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do
contrato.

3.32 - A CONTRATADA deverá zelar pelo bom comportamento, discrição e
urbanidade de seus empregados, quanto a assuntos que digam respeito à CMEC.

3.33 - A CONTRATADA se responsabilizará por todas as obrigações e pelos
encargos decorrentes das relações de trabalho com os profissionais contratados,

previstos na legislação vigente, seja de âmbito trabalhista, previdenciário, social,
securitário e outros,

3.34 - Os serviços executados pela CONTRATADA terão garantia pelo prazo de
6 (seis) meses ou 15.000 (quinze mil) quilômetros, o que ocorrer primeiro,
contado a partir de sua realização.

3.35 - As peças e os acessórios fornecidos e instalados pela CONTRATADA
ficam por ela garantidos como Isentos de quaisquer vícios ou defeitos por um prazo
mínimo não inferior ao concedido pelo fabricante do veículo, devendo tal prazo ser
contado a partir da data de emissão da respectiva nota fiscal.

3.36 - Faculta-se à CMEC verificar junto ao fabricante do veículo o prazo de garantia
das peças e dos acessórios, constituindo inadimplência contratual o fato de a
CONTRATADA oferecer garantia com prazo inferior ao utilizado por esse fabricante.
3.37 - A reexecução de serviços e a substituição de peças e acessórios que estejam
acobertados pela garantia não implicarão ônus para a CMEC e acarretarão a
reabertura do respectivo prazo de garantia.

3.38 - A anotação referente ao novo prazo de garantia, no caso de serviços, será
feita pela CONTRATADA em documento à parte, que será entregue à CMEC
quando da liberação do veículo já retificado e, no caso de peças e acessórios, a
anotação deverá ser feita no verso da respectiva nota fiscal.

3.39 - A CONTRATADA se responsabilizará pela integridade do veículo de
propriedade da CMEC a ela entregue para manutenção, bem como por quaisquer
peças e acessórios nele instalados, respondendo por eventuais danos ou prejuízos
causados, ficando obrigada, a qualquer momento, a corrigir, às suas expensas,
defeitos ou vícios verificados, resultantes da inadequação da execução do objeto do
contrato, independentemente do aceite da CMEC.

Rua Otávio Mangabeira, 17, Centro, Euclides da Cunha, Estado da Bahia
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^ J.^^NTRATADA responderá pela cobertura integral de quaisquer prejuízos
mNTRATAríi^®" H ^
causados a terceiros, por ato ou fato da
«.Th. ♦ ^ de seus propostos, tais como os decorrentes de danificação
nnSn
de peças, combustíveis e acessórios

reparos necíisários
?"ín ^
í ocorrência dos prejuízos e danos previstos nos subitens 3 39 e
CONTRATlnA^n abate-los das faturas relativas aos serviços prestados pela

; 'sanções
®® - cabíveis.
^ compensação, promover a execução judicial, sem
exclusão de outras
4 - FORMA DE PARAMFMTn-

efetuado após a prestação dos serviços, no prazo máximo
uteis 3 coptar. ainda, da sua aceitação definitiva pela CMEC e da

rlc?- c correspondente nota fiscal (corretamente preenchiida) à Divisão de

St
vier l
a ser acordado entre as partes.

depósito bancário ou por outro meio que

4.2 - Pela execução dos serviços contratados, a CMEC pagará à CONTRATADA
os seguintes valores:

das peças e dos acessórios utilizados em cada serviço prestado
com a aphcaçao do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA em sua
proposta comerciai. Os valores das peças e dos acessórios são aqueles constantes
das tabelas ou dos extratos referidos no subitem 3.16;

b) - o preço da hora trabalhada definido na proposta comercial da CONTRATADA

4 3 - Nos valores e no preço supracitados já deverão estar incluídos todos os

po^ento exiS^^^^^
pl"

mcidentes, tais como taxas, impostos, fretes e outros
^ CONTRATADA, no caso de promoções de preços de peças

do
do que
Que ooSirnnt^
desconto ofertado
estende-las
por força
3 CMEC,
do contrato.
desde que em

fintnn^m^Hn'
dornmlrnn

°

condições mais vantajosas

decorrência de desequilíbrio econômico-

contrato somente será examinada mediante apresentação de

fr::cir;nL%a'c;Íu^

'

encargos/retribuição
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'desconto ofertado pela CONTRATADA em sua proposta

comerciai nao poderá ser reduzido durante a vigência do contrato.

4.7 - O pagamento será feito após a prestação de cada serviço, com a devida
SmTmo
bem como com
rnm a verificação da documentação
trabalhadascorrespondente
e de peças e acessórios
ao serviço prestado.
utilizados,
discriminar na nota fiscal os valores referentes aos

rpfPnrõA
h material
e de serviços,
destacando-se
retenções If
dos ?tributos,
observada
a legislação
aplicável. os devidos valores das

de^MrnnfpnSn"
P^^ameoto,
execução
dos serviços
serádesignado
atestada pela
de Manutenção e Transporte
daaCMEC,
através
de servidor
paraSeção
tanto

presta::i"ea~^
nortLntn

^ CONTRATADA das obrigadas e%arantias

de horas a ser utilizado na execução de cada tipo de serviço e,

mp^r?In'=H

^°"S'derado para efeito de pagamento, será o constante das tabelas

mencionadas nos subitens 3,15 e 3.16.

certo"dl nnl'®,,!®
fnstefados
seruirol of r

definido no subitem 3.3 é apenas estimativo, estando
° feferrdo limite, apenas serão pagos peia CMEC os
executados e as peças e os acessórios efetivamente

S - FISCALIZAÇÃO-

Dêlo"nirpt?Ff
° da CMEC,o qual
acompanhada,
controlada,
fiscalizada e avaliada
pelo Diretor Executivo
será o gestor
do contrato.
5.1 1 - Nos termos do § 1° do artigo 67 da Lei 8.666/1993, caberá ao resoonsávet

pela area supracitada, que será também o fiscal do contrato pro^^^^^^

aup
relacionadas
com ou
a execução
do ajuste, determinando
que ff?r°n!f
das falhas
das impropriedades
observadas. o
CONTRAtIda ff ,f f
^®ses, obrigando-se a
? facilitar o trabalho do fiscal da CMEC. permitindo o seu livre
ainda atendeiS
atendendo as suas solicitações
e determinações,
desde que
não seíarn
S
. i"f?™aÇ5es
ou esclarecimentos
necessários
e,
conflitantes com o estabelecido no contrato.

Kua

^
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5.3 - Ao fiscal da CMEC compete, dentre outras providências:
que a medida for considerada necessária;

® e>íecução dos serviços, sempre

serviços que não atendam às especiflcações contidas no

ârviço^s^"^

questões que se apresentarem durante a execução dos

ttbaííro?au?forem^'?°H
° convenientes
CONTRATADA
as alterações nas seqüências dos
trapaihos que forem julgadas
ou necessárias;
SnISe
Administração
CMEC a aplicação de
penalidade, quando do descumpnmento
totale ouFinanças
parcial dodacontrato.
Dptn" gestor/fiscal dodefinitivo
somente
se efetivará
comexigências
a atestaçãoe
pelo
contrato dos
de serviços
que foram
atendidas
todas as
® a sua execução.
cumpridas todas as demais
Obrigações contratualmente previstas para

p

^^^sfcida no interesse da CMEC, não excluindo ou reduzindo

irrequSade^na ^ CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer

de Lus agentes rprepoíoT®""^'

corresponsabiiidade da CMEC ou

reserva o direito de não receber os serviços prestados em

fesclnd r a''contraVr^~^®'''^^
IWo pertS^^^ "

® condições constantes deste anexo, podendo
penalidades previstas em contrato e na

tZ
da fiscafização,
inerentes
ao objeto
contratado
ser'
prontamente exigências
atendidas pela
CONTRATADA,
sem ônus
adicionais
para a deverão
CMEC.

da' CONT^A^t?
contrato
^
«da^co^n^S

^ responsabilidade

cumprimento das obrigações estipuladas no

^

6 - SANÇÕES administrativas-

CONT^TAOr^alêm
sançiT^

=°'"'"açses

^ CMEC aplicar â
pertinentes, as seguintes

I - advertência;
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II - multa de até 1% (um por cento) por utilização de peças e acessórios não
° por cento)
Slobalaoanual
limitada ao total de 10% (dez
mês;máximo do contrato ^por ocorrência
ocorrência.
no caso de inexecuçao parcial do objeto ou de
° descumprimento
9'°*^^' anual de
máximo
do contrato
obrigação
legal; '
IV - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global anual máximo do

contrato, no caso de Inexecuçao total do objeto;
P-'-- Mun:c,pio

independentemente de efetiva aplioaçãe de

6.11 - As sanções definidas nos itens I, U, Ul e IV poderão ser aoficadas oela
controladoria interna, diretoria executiva e Presidência da CMEC As sanções
previstas nos itens V e VI poderão ser aplicadas pela Presidência da CMEC.

ssr.rs;;sssis™™»"
aerinidas
nos itens V e vi"'®''®
VI cumulativamente
com a muita cabível.
definidas noíitLfve
."r
aplicadas

as penalidades

somente serão aplicadas após regular processo
oa
ampia defe^^
defesa, na forma e nos prazos
previstos emdos
lei.princípios do contraditório e
da am7a
^ observância

«ntraío^am.elelHLH"''''™
po^ -valor
contrato
aquele indicado no subitem 3.3 deste anexo.

global anual máximo do

7 - ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAI •

AnÊw vrrInVrttTif
hma trabalhada (PH

(PD) a ser aplicado Lhre

n® ooordo com o modelo constante do
®Pr®®®ntação do preço da

'1'°® se™iços e do percentual de desconto

oertame, deverá ser inserido também no camoo
propno da proposta, o valor do lote
(VL)obtido de acordo com a seguinte fórmula:
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VL =[ PH X 4 + (100 - PD) X 6 ]

Onde:

VL = Valor do lote;

PH = Preço da hora trabalhada:

4 = Peso do preço da hora trabalhada;

desconta^^ ~

®

acessórios menos o percentual de

com a Dorcenlafpm°í„m'°'^'-°
porcentagem (proporção """°
com reiaçao ao cento);®

P°''

^ constantesP^la
a ser
aplicado sobre os
valores das peças e dos acessórios
daslicilante,
tabelas dos
fabricantes;
6 = Peso do percentual de desconto.

Lmên?uaMTHp=íl! ^

trabalhada e ao

Secuc^n
HP empenho norespectivamente,
foram apurados
de acordo
comseamantém
efetiva
execução de
exercício de 2015/2016,
expectativa
esta que
35 OO^OoSf^^^-^'
®
em vista o valor global máximo de R$
mil rpak^ ni

- cinco mil reais), estimando-se um gasto de R$ 12.000,00 (doze

de p"S e^aissTriol.^^^^
'

^

7.4 - A seguir são apresentados dois exemplos de cálculo do valor do lote;
Primeiro exemplo:

Preço da hora trabalhada(PH)= R$ 25 00
Percentual de desconto(PD)= i o%
VL =[PH X 4 +(100 - PD)x 6]
VL =[25,00 X 4 +(100,00- 10) x 6]
VL= 100,00 + 90,00x6
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VL = 100,00 + 540,00
VL = 640,00
Segundo Exemplo:

Preço da hora trabalhada (PH)= R$ 28,50
Percentual de desconto(PD)= 9,3%
VL=[PH X 4 +(100-PD)X 6]
VL = I 28,50 X 4 + (100,00-9,3) x 6 ]
VL= 114,00 + 90.70x6
VL= 114,00+ 544,20
VL = 658,20

8 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA AS DESPESAS;

As despesas decorrentes da licitação correrão integralmente por conta de dotação
orçamentária própria da CMEC, sob o número 01.01.01.031.001.2001.339039-99 -

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, ocorrendo adequação orçamentária
e financeira para as despesas, de acordo com a estimativa emitida pelo setor
contábil, anexo ao processo, devidamente autorizada pelo Presidente da CMEC.
9 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O Critério de juigamento será o de MENOR PREÇO, assim entendido como o
MENOR VALOR FINAL OFERTADO PARA A ÍNTEGRA DO LOTE IJNICO, desde
que observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste anexo e
no edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021.

10 - CONSIDERAÇÕES FINAISr

O presente termo de referência foi eiaborado com base no pedido de aquisição feito
pela Diretoria Executiva da CMEC (área demandante), sendo que o "de acordo"
do representante da referida área neste termo implica a integrai concordância, sem
restrições, com todas as condições e especificações aqui definidas, o quai, inciusive,
assume como sendo seus quaisquer acréscimos ou aiterações feitos no edital e
neste documento em relação ao citado pedido de aquisição.
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~

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES
aparelhamento e pessoal técnico -

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTAI Arncc APARELHAMENTO F
PESSOAL TÉCNICO

A empresa

inscrita no

CNPJ sob o n®

por intermédio de seu

representante legal, o (a) Sr. (a)
documento de identidade n®

portador do
e do CPF n®
DECLARA a disponibilidade de instalações,

aparelhamento e pessoal técnico adequados para a realização do objeto da
licitação referente ao PREGÃO PRESENCIAL N® 002/2014, sob pena de
responsabilização, nos termos da lei.

Euciides da Cunha,

de 2021.

Nome e assinatura de representante legal da licitante
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ANEXO VI DO EDITAL
- MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL PREGÃO PRESENCIAL N® 005/2021

OBJETO: Esta licitação tem por objeto o Registro de Preço para a contratação de
prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e aquisição de
peças e acessórios originais de primeira linha para os veículos da frota da Câmara

de vereadores de Euclides da Cunha-BA, conforme as condições e especificações
constantes deste edital e de seus anexos.

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE*

CNPJ:

I

Apresenta esta licitante, por Intermédio de seu representante legal, proposta
comercial para o lote único abaixo, cuja especificação completa encontra-se
detalhada no ANEXO IV do edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021-PD-

-PH-

PERCENTUAL DE

PREÇO DA

ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA

HORA

DESCONTO A SER
APLICADO SOBRE OS

DO OBJETO

TRABALHADA -

VALORES DAS TABELAS DE

(R$)

PEÇAS E ACESSÓRIOS
(%)

Prestação de serviços
contínuos de manutenção
preventiva e corretiva nos

veículos da frota da CMEC.

VALOR DO LOTE(VL) = [ PH x 4 + (100 - PD) x 6 ]|
—> R$
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?HSS°EiSS-r~»ss■S.-ÍSH
sua proposta, pela veracidlde
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMFRriAi •

dias, a contar da data flnal prevista para a entí^ga dit
Euclides da Cunha,

^

de

-

®°
de 2021

Nome e assinatura de representante legal da licitante
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N ®XX/2021
Pregão n.® 002/2021

dI'e1ÍcuDES° da

^

VEREADORES

Centrn FmhíLc w ^ u"
endereço na Rua Otávio Mangabeira n° 17
hr«!Lír! í
"^^P^esentada por Bolívar Francisco Alves Presidente

leraeteito de compromisso de fornecimento, observada as condições estabelecida^!

no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem

seguir ^adoSdn
relacionado, objetivando
segui
nh ». H o compromisso
classificação,deosXXXXXXXXXXXXXXXXX.
preços do fornecedor registrado a
FORNECEDOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BAIRRO:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CIDADE: XXXXXX
ESTADO: XXXXXX
TELEFONE: XXXXXX FAX: XXXXX
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CEP: XXXXXXX
CPF/CNPJ: XXXXXX

PRAZO:

Kua

Maagabeira, 1 ^
Euciides da Cunha, Estado da Bahia
CEP.48 500- 000, Telefone:(75)3271 1428|3271 1438
https://www.camaraPnc|idesdariinha.ba.anv hr

ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Euciides da Cunha
Comissão Permanente de Licitação - CPL
-PD-PH -

PERCENTÜAL DE

PREÇO DA

DESCONTO A SER
APLICADO SOBRE OS

ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA
DO OBJETO

HORA

TRABALHADA

(R$)

VALORES DAS TABELAS DE
PEÇAS E ACESSÓRIOS

Prestação de serviços
contínuos de manutenção
preventiva e corretiva nos

veículos da frota da CMEC.

VALOR DO LOTE(VL) =[ PH x 4 + (100 - PD) x 6 ]—>

sera
pela Gamara
mediante termo
contrato
observadas
as
LTÍ"fórmalizado
forSadfII?
''ORI^ECIMENTO:
O ajustedecom
o fornecedor
registrado
disposições contidas no Edital do Pregão n.° 002/2021
comprornlsso de entrega só estará caracterizado mediante termo de

002/2021

Registro de Preços e Edital de Pregão n °

iende? tnrinf

PreçS

quantitativos estimados, fica obrigado a

efetuados durante a validade desta Ata de Registro de

todoToíSnJnP'"^
adotará
todos os atos necessários ao controleREGISTRADOS:
e administraçãoAdaCâmara
presente
Ata. a prática de
para ri?gocte? o
CÂMARf

S^a ofe?e??rem f

Lsef?m

Kua

®

°

fornecedores registrados

®

^ baixar os preços registrados a

°s fornecedores registrados

propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para

Mangabeira, u
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4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, não haverá

alteração do(s) percentual(is) de desconto contratado(s). que será(ão) aplicado(s)
sobre o preço fixo e irreajustável da tabela vigente da(s) respectiva(s) fabricante(s)
apresentada pela contratada conforme o item 4.1 do Anexo I do Editai Licitatório
08/2016.

4.2.1 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro Inicial do contrato, na hipótese

de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências
incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos extraordinários
(álea econômica extraordinária e exíracontratual).
5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua
publicação.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A publicação fiel ou resumida desta Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial

do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será imediata após
sua assinatura.
7-DO FORO:

O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento
será o Foro da Comarca de Euclides da Cunha, com prejuízo a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento para
todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo
identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.
ASSINATURAS

PRESEDENTE

EMPRESA VENCEDORA

RESPONSÁVEL

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

NOME
RG

NOME
RG
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~

- MINUTA DE CONTRATO CONTRATO _ DE
MANUTENÇÃO

PRESTAÇÃO
PREVENTIVA

DE
E

SERVIÇOS
CORRETIVA

DE
EM

VEÍCULOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA E A EMPRESA

A CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, inscrita
no CNPJ sob o n® 13,910.997/0001-69, com sede na Rua Otávio Mangabeira, n® 17,
Bairro Centro, neste ato representada por seu Presidente, Vereador João Batista
Pires Reis, doravante designada CONTRATANTE, e a empresa
inscrita no CNPJ sob o n®

com sede no Município de

, na Rua

n®

neste ato representada por
. doravã^
designada CONTRATADA, têm justo e contratado entre si, em decorrência do
PREGÃO PRESENCIAL N® 002/2021 e observados os preceitos das Leis Federais
ns 10.520/2002 e 8.666/1993. o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, que
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
Cláusula I - OBJETO

1.1 - Constitui o objeto do presente contrato a aquisição de peças e acessórios
originais de primeira linha para manutenção dos veículos leves, ônibus e caminhões
da frota municipal, de acordo com as cláusulas estabelecidas neste Contrato e

demais especificações, condições e prazos constantes do Termo de Referência, do
Edital de Pregão n® 004/2021, que, independentemente de transcrição, fica fazendo
parte deste instrumento.

Cláusula II - DOS PREÇOS

2.1-0 valor atribuído individualmente pela aquisição objeto da presente contratação
e o seguinte;

ITEM I - O desconto sobre os valores da tabela do FABRICANTE xxxxxxxxxxxx de
XX./o (XXX.), para o fornecimento de quaisquer peças/acessórios xxxx para
manutenção preventiva e corretiva de veículos/máquinas da marca xxxx em
conformidade com o edital do Pregão N® 004/2021 e seus Anexos.
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2.2-0(s) preço(s) contratado(s) inclue(m) todas as despesas diretas e indiretas das
entregas especiaimente materiais e equipamentos necessários, bem como encargos
sociais e trabalhistas, transportes, seguros, benefícios, liquidação de
responsabilidades por acidentes de trabalho ou que causem danos ou prejuízos ao

Município ou a terceiros por motivo de dolo, negligência, imprudência ou imperícia

aa contratada, de seus prepostos ou funcionários.

despesas do presente contrato, existem recursos

orçamentários empenhados onerando a classificação orçamentária n®
orçamento vigente, através da nota de empenho n°
no valor de R$

do

Cláusula 111 - REVISÃO DOS PREÇOS

alteração do(s) percentüal(is) de desconto contratado(s), que

sera(ao) ap i^do(s) sobre o preço fixo e irreajustável da tabela vigente da(s)
respectiva(s) fabncante(s) apresentada pela contratada conforme edital.
3.1.1 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis
prejudiciais a execução do contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica
extraordinária e extracontratual).

Cláusula IV - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do

Setor fis(^lizante na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada no ato de cada

man!flstaç?o" ®®®®3urado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal

4.1 1- Para a aquisição de bens a NFe deverá ser emitida em acordo com o
estabelecido na legislação.

4.T2 - Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta
do fornecedor contratado.

frrLfi
diferente do
contratoa ou
qualquerdaoutra
irregularidade) ou descumprimento das condições
pactuadas,
tramitação
NFe
sera suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua
correção. Passara; a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da
NFe, reapresentada.

4.3- Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades
conirâtuQ/s.

pagamento, sobre o valor devido incidirá correção

monetana com base no iPCA-IBGE. bem como juros de mora a razão de O 5%
por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação' do

atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no Item 5.3.

Cláusula V - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO

.1 - O prazo para fornecimento das peças e acessórios será de até 05 (cinco) dias
salvo as peças/acessorios relacionadas no item 6.3, que terá como prazo 03 (três)
dias, contados da data da assinatura do contrato.
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5.2 - A Contratada deverá manter estoque das seguintes peças automotivas,
consideradas emergenciais, em que reparos serão efetuados em curto prazo e com
necessidade de utilização imediata, bem como um serviço de entrega e atendimento
das 8hs ás 17hrs, de segunda a sexta-feira:
Platôs de embreagem
Discos de embreagem
Rolamento de embreagem
Rolamento de roda
Tambores de freio
Pastilhas de freio
Lonas de freio
Cilindros de freio
Válvulas de freio
Servo freio

Canos de freio

Buchas, coxins e borrachas de suspensão.
Bandejas de suspensão

Terminais e barras de direção
Pivôs de suspensão
Bombas d'água
Bombas de combustível

Mangueiras de combustível e radiador

interruptores de temperatura

Válvulas de injeção de combustível
Juntas
Retentores.
Correias

Velas e cabos de ignição
Discos de freio

5.3 - A marca das peças e acessórios deverá estar indicada no próprio produto ou
em sua embalagem. Peças e acessórios sem identificação serão rejeitados quando
da sua entrega.

5.4 - O aceite/aprovação das peças e acessórios pelo municipalidade não exclui a
responsabilidade civil da contratada por vícios de quantidade ou qualidade das
peças e acessórios verificadas posteriormente, garantindo-se ao órgão iicitante as
faculdades previstas no art. 18 da Lei n° 8.078/90.

5.5 - No caso das peças e seus conjuntos entregues serem incompatíveis com as do
fabricante dos veículos deverão ser trocadas pela contratada sem ônus para a
contratante, num prazo máximo de 03 (três) dias contados do pedido, o mesmo
prazo estendendo-se para a troca no caso de defeitos de fabricação.
Cláusula VI - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA

6.1 - O presente contrato terá início na data de assinatura deste instrumento e

vigorará até que sejam fornecidos os quantitativos totais dos produtos.
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Cláusula Vil - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 - A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
7.1.1 - efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido na
Cláusula Quinta deste Contrato;

7.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

7.1.3 - comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste
instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo
com as especificações e condições estabelecidas, no Termo de Referência - Anexo I

do Edital de Pregão n® 08/2016 e no presente Contrato;
7.1.4 - notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
7.2 — A Contratada, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

7.2^1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a
vigência do Contrato, informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração
nas referidas condições;

7.2.2- atender as demais condições descritas no Termo de Referência do Edital de
Pregão)e na Ata de Registro de Preços:
8.2.3." responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, objeto deste Contrato,

respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por
dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de
suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a
terceiros.

Cláusula VIII - DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO

8.1 - O Adjudicatário que se recusar, nos termos do item 8.8 deste edital, a entregar
a documentação exigida, a assinar a ata de registro de preços, com as
especificações deste edital, ou desistir de sua proposta inicial ou do lance ofertado
estará sujeito, isolada ou cumulativamente, às seguintes penalidades:

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de
Euclides da Cunha pelo prazo de até 5(cinco) anos;
b) Multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor ofertado.

'.9

o descumprimento das obrigações contratuais assumidas

permitirão, ainda, a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:
8.2.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito;

8.2.2 - multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da
infração, observados os seguintes limites:

8.2.2.1 - 0.3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor do objeto entregue com
atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso a Contratante poderá decidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total,
8.2.2.2 - 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o vaior global do contrato para o
descumprimento de condições e obrigações assumidas.

8.2.2.3 - 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão
contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado

descumprirnento de obrigações contratuais ou os serviços forem prestados fora das
especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da Contratada.
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8.2.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do

Município de Euclides da Cunha,(pelo prazo de até 05 anos)

8.2.4 - Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não
superior a 5(cinco) anos.

8.3 - As sanções previstas neste Capitulo poderão ser aplicadas cumulativamente,
ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à

adjudicatária, no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
8.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados
por motivo de força maior ou caso fortuito.

8.5 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a
Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que:
8.5.1 - Retardarem a execução do pregão;
8.5.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
8.5.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

8.6 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20
(vinte) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das
Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se
julgar conveniente.

8.7 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a
Contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de

perdas e danos junto á Contratante, decorrentes das infrações cometidas.
Cláusula IX - DA RESCISÃO

9.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Contratante,
com as conseqüências previstas abaixo.

9.2 - A rescisão contratual poderá ser:
9.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n® 8.668/93;

9.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência da Contratante;

9.2.3 - judicial, nos termos da legislação.
9.3 - Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei n°
8.666/93;

9.4 - Em caso de rescisão prevista nos incisos Xll a XVII do art. 78 da Lei n®

8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos
regulamente comprovados, quando os houver sofrido;
9.5 - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acameta as
conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n® 8.666/93.
Cláusula X - VALOR DO CONTRATO

10.1 - As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de
(
), para todos os legais e jurídicos efeitos.
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10.1.1 - o valor do contrato será dividido em vários pedidos, de acordo com as
necessidades da Contratante.

Cláusula XI - DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem
pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas

condições gerais e peculiares, não podendo invocar nenhum desconhecimento
quanto às mesmas, como elemento impeditivo de seu perfeito cumprimento.
11.2 - A Prefeitura Municipal poderá, em qualquer ocasião, modificar as quantidades,
reduzindo ou aumentando o volume das entregas, ficando a contratada obrigada a
manter os mesmos preços unitários, desde que as modificações feitas não excedam
mais de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
11.3 - Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal n° 8.666/93,

inclusive com relação aos casos omissos do Edital de Pregão n° 08/2016 e deste
Contrato.

11.4 - Faz parte integrante deste contrato, o Edital de Licitação, os anexos e a
proposta da contratada.

11.5 - A contratada reconhece os direitos da Administração (cláusulas exorbitantes)
e a possibilidade de rescisão administrativa do ajuste, nos casos legais.

Fica eleito o foro do Município de Euclides da Cunha, para dirimir as eventuais
controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento que, lido e achado
conforme, vai assinado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes e na presença
de duas testemunhas abaixo indicadas.

Euclides da Cunha, .. de

de 2021.

Assinaturas
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PREGÃO PRESENCIAL N" 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2021
EDITAL N® 005/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

ANEXO ÚNICO DO CONTRATO
- QUADRO DE PREÇO E PERCENTUAL, ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E

CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 - OBJETO:

Constitui objeto deste anexo o Registro de Preço para a contratação de
prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e
aquisição de peças e acessórios originais de primeira linha para os veículos da
frota da Câmara de vereadores de Euciides da Cunha-BA, conforme as
condições e especificações constantes deste edital e de seus anexos.

2 - QUADRO DE PREÇO E PERCENTUAL:

-PH-

ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA
DO OBJETO

■

(R5)

-PDPERCENTUAL DE
DESCONTO A SER
APLICADO SOBRE OS
VALORES DAS TABELAS

DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
(%)

Prestação de serviços
contínuos de manutenção
preventiva e corretiva nos
veículos da frota da CMEC.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO. CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE SUA ACEITABILIDADE:

3.1 - A manutenção preventiva e corretiva deverá ser prestada para os veículos
da frota da CMEC a seguir relacionados:
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MARCA/
MODELO

PLACA

UF

FIAI / GRAN
SIENA1.4

PKH0544

BA

2016/2017

FIAI

PKQ1263

BA

2017/2018

FIAT/ SIENA
FIRE FLEX

JSV8658

BA

2009/2010

GM/S10

OUP6B39

BA

2013

FIAI

PJR2B77

BA

2015

FIAT

PK09213

BA

2015

ANO

FABRICAÇÃO

3-2 - Poderá ser excluído veiculo do quadro constante do subitem 3.1 supra ou
acrescido novo veículo de igual marca, mediante termo aditivo ao contrato,

observando-se. independentemente do número de veículos acobertados pelo
contrato, o valor global anua! limite definido no subitem 3,3 seguinte deste anexo.

3.3 - Deverá ser observado, para a execução dos serviços, o valor global anual
de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) como limite para os gastos com peças,
acessórios e mão de obra.

3.4 - A manutenção compreende a prestação de serviços de manutenção
operacional, preventiva e corretiva, com o necessário fornecimento de peças e

acessórios (novos, originais e genuínos), em que se inclui; mecânica em geral,
inclusive o sistema elétrico/eletrônico, retifica, lanternagem, pintura em geral,
conserto do sistema de refrigeração, ar condicionado, serviços de tapeçaria,
estofamento, balanceamento e alinhamento, cambagem, troca de óleos e filtros,
alinhamento de direção, lubrificação e instalação de acessórios, serviços de revisão
por quilometragem fora do tempo da garantia do fabricante, dentre outros serviços
necessários para manter em perfeito funcionamento os veículos oficiais pertencentes
à frota da CMEC, inclusive os veículos que venham a ser anexados á frota durante a
vigência contratual, observados os limites e os procedimentos legais pertinentes.

3.5 - Para os fins deste anexo, entende-se como sendo "acessório" aquilo que não é
fundamental; que é secundário ou que se acrescenta a uma coisa sem fazer parte
integrante dela; que é suplementar, adicional, isto é, peça que, embora
desnecessária ao funcionamento do veículo, contribui para a segurança e proteção
dele, para conforto e segurança dos passageiros, podendo, também, servir apenas
de adorno.
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3.6 - A CONTRATADA deverá ter oficina iocalizada a até 20 (vinte) quilômetros da
sede da CMEC, considerando esta distância como aquela a ser percorrida do pátio
da CMEC até a oficina da CONTRATADA. Esta exigência referente à localização se
faz necessária tendo em vista a obtenção da proposta mais vantajosa para a CMEC,
pois, se a distância entre a sede desta e a oficina for maior que a determinada, a
vantagem do "menor preço" ficará prejudicada em razão do aumento do custo com o
deslocamento da frota.

3.7 - Constitui obrigação da CMEC o transporte do veiculo para o local do conserto e
seu posterior retorno.

3.8 - A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todas as peças e os acessórios
necessários à manutenção do veículo, que deverão ser, obrigatoriamente, originais
do próprio fabricante do veículo, novos, não recauchutados e nem remanufaturados.

3.9 - Os serviços deverão ser executados nas dependências da CONTRATADA, sob
guarda e responsabilidade da mesma.

3.10 - A CONTRATADA deverá, quando da entrega do veículo pela CMEC nas suas
dependências, fazer uma vistoria minuciosa, por escrito, declarando as condições
em que o veículo foi entregue, incluindo a quilometragem e o quantitativo
aproximado de combustível no tanque.

3.11 - A CONTRATADA deverá devolver à CMEC as peças e os acessórios
eventualmente substituídos.

3.12 - A CONTRATADA comprovou que possui, quando da assinatura do
contrato, seguro acobertando o veículo sob sua guarda, por meio de cópia
reprográfica da apólice de seguro contra eventuais sinistros, possuindo cobertura
contra furto e roubo, incêndio, desabamento, explosão e avarias resultantes de
manobras no pátio, bem como contra ventos e chuvas fortes, enxurradas,

deslizamento e tremores de terra, queda de árvores e outros danos que porventura
possam ocorrer ao veículo.

3.13 - A CONTRATADA deverá manter espaço físico coberto para a guarda do

veículo dentro da oficina, não permitindo que qualquer veículo da CMEC permaneça
fora deste espaço.

3.14 - Os serviços deverão ser executados diretamente pela CONTRATADA, não

podendo ser subempreitados, cedidos ou sublocados, excetuando-se apenas a
subcontratação de empresa para aqueles serviços referentes a ar condicionado e

retifica de motor, o que dependerá, em qualquer caso, de prévia anuência da CMEC,
por escrito, sem prejuízo da responsabilização da CONTRATADA pelo ônus e
perfeição técnica dos mesmos.
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3.14.1 - Em hipótese alguma haverá relacionamento contratual ou legal da CMEC
com qualquer empresa subcontratada nos termos permitidos no subitem 3.14,

respondendo a CONTRATADA diretamente por danos, perdas ou prejuízos
causados à CMEC por qualquer subcontratada.

3.14.2 - Todo serviço realizado ou material fornecido por empresa subcontratada
para a prestação dos serviços específicos citados no subitem 3.14 estarão sujeitos à
aceitação pela CMEC, que aferirá se aqueles satisfazem o padrão técnico desejável
e necessário em cada caso.

3.14.3 - Caberá à CONTRATADA o pagamento de todos os encargos e despesas
decorrentes de serviços executados ou peças e acessórios fornecidos por empresa
subcontratada nos termos do subitem 3.14, Inexistindo qualquer vínculo ou
obrigação financeira entre a CMEC e tal subcontratada;

3.15 - Para se definir o número de horas necessárias à execução de determinado
serviço, será utilizada a tabela padrão de hora trabalhada estabelecida pelo
fabricante do veículo.

3.16 - A CONTRATADA entregou à CMEC no ato da assinatura do contrato e

entregará, sempre que necessário, na condição de anexos, as tabelas vigentes
elaboradas pelo fabricante do veículo e utilizadas pelas concessionárias, relativas

ao número de horas utilizadas na execução de cada tipo de serviço e relativas,
ainda, ao valor das peças e dos acessórios, bem como as suas atualizações
subsequentes durante a vigência do contrato, com observância também dos
seguintes aspectos:

a) - na impossibilidade de obtenção da tabela relativa ao número de horas, bem
como da tabela de peças e acessórios para alguma marca de veículo, deverá a
CONTRATADA apresentar declaração/documento emitido pelo fabricante daquela
marca, onde fique evidenciada a impossibilidade do fornecimento das referidas
tabelas;

a.1) - na hipótese abordada no letra "a" do subitem 3.16 ou na ausência de qualquer
peça, acessório ou tempo na tabela, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar,
junto com a nota fiscal, o extrato da folha da tabela de emissão do fabricante,

correspondente à peça ou ao acessório substituído, bem como ao tempo necessário
para o serviço;

b) - a não apresentação das tabelas ou da declaração/documento ensejará a não
assinatura do contrato, com possibilidade de aplicação das penalidades legais
cabíveis.
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3.17 • A manutenção preventiva incluirá a revisão geral do veículo, abrangendo a
parte mecânica, eletroeletrônica, sistema de direção, de escapamento, de freios, de
suspensão (incluindo balanceamento e alinhamento de direção), troca de óleo
lubrificante do motor, caixa e diferencial, filtro de óleo, filtro de ar, anéis vedadores,
lubrificantes, tais como fluído de freio, óleo hidráulico, aditivos, serviços preventivos
e corretivos de ar-condicionado, incluindo a higienização, bem como a troca de filtros

do ar-condicionado, quando solicitado pela CMEC, e outros serviços de acordo com
as recomendações do fabricante do veiculo, de tal modo que a utilização do mesmo
possa ser feita de maneira segura, econômica e eficiente.

3.18 - A manutenção preventiva do veiculo será feita quando a CMEC julgar
conveniente e deverá ser executada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, desprezado o prazo para o diagnóstico previsto na letra "b" do subitem 3.22.

3.19 - O prazo do subitem 3.18 é fixado para a execução de qualquer tipo de
serviço, com possibilidade de sua dilatação em caso comprovado, pelo próprio
fabricante, de falta de peças e acessórios no mercado ou quando a tabela de hora
trabalhada estabelecida pelo fabricante do veículo estabelecer prazo maior.

3.20 - A manutenção corretiva inclui, além de todos os serviços mencionados no
subitem 3.17, retifica de motor, lanternagem. pintura, estofamentos, troca de vidros
laterais e de pára-brisas dianteiros e traseiros, bem como a execução de outros
serviços de acordo com as recomendações do fabricante do veiculo que
proporcionem as correções devidas ao adequado funcionamento do mesmo.

" O prazo para a execução dos serviços de manutenção corretiva será
acertado entre a CMEC e a CONTRATADA em cada caso concreto, obedecendo ao

máximo de 96 (noventa e seis) horas após a aprovação do respectivo orçamento,
acrescido do prazo de entrega pelo fornecedor da peça ou do acessório
eventualmente necessário.

3.22 - Após a entrada de veiculo da CMEC em sua oficina, a CONTRATADA tomará
as seguintes providências:

a)- providenciará exame, vistoria e, quando for o caso, desmontagem de suas partes
defeituosas;

b)- preparará e submeterá à aprovação da CMEC um diagnóstico escrito do defeito
e dos serviços a serem realizados, no prazo de até 12 (doze) horas a contar da
entrada do veiculo na oficina, informando o que se pede nas letras "c" e "d"
seguintes;

c)- indicará o número de horas a serem utilizadas para a execução do serviço, com
base na tabela do fabricante;
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d)- relacionará todas as peças e os acessórios a serem substituídos, especificando
os seus preços líquidos unitários Qá deduzido o desconto oferecido na proposta
comercial), tudo com base na tabela do fabricante.

3.23 - Quaisquer serviços de manutenção preventiva ou corretiva, bem como
qualquer substituição de peças ou acessórios, somente poderão ser executados
após aprovação, por parte da CMEC, do diagnóstico mencionado na letra "b" do
subitem 3.22.

3.24 - Após aprovado o diagnóstico e autorizados os serviços, qualquer necessidade
superveniente de outros itens de mão-de-obra ou de peças e acessórios ficará
sujeita aos mesmos procedimentos definidos nos subitens 3.22 e 3.23.

3.25 - A CMEC enviará o veículo para a manutenção nos dias úteis e no horário de
funcionamento da CONTRATADA.

3.26 - Os serviços somente serão aceitos pela CMEC se estiverem de acordo com
as especificações do fabricante do veículo e com as disposições do contrato.
3.27 - Todas as ferramentas empregadas na manutenção do veículo da CMEC
serão, obrigatoriamente, de responsabilidade da CONTRATADA, correndo por sua
conta eventuais danos que possam causar ao mesmo.

3.28 - A CONTRATADA deverá executar os serviços dentro dos padrões de
desempenho aprovados pelos fabricantes dos veículos, utilizando material
tecnicamente recomendável e pessoal especializado.
3.29 - Faculta-se à CMEC verificar, junto aos fabricantes dos veículos, a procedência
e a autenticidade das tabelas mencionadas nos subitens 3.15 e 3.16, sujeitando-se a
CONTRATADA, na hipótese de não confirmação da autenticidade e da procedência
das tabelas, à eventual rescisão do contrato e ás penalidades legais cabíveis.

3.30 - A CONTRATADA deverá manter a CMEC informada quanto às mudanças de
endereço, telefone, fax, e-mail e horário de funcionamento de sua oficina, onde
serão executados os serviços contratados.
3.31 - A CONTRATADA deverá credenciar preposto para representá-la junto à
CMEC. com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do
contrato.

3.32 - A CONTRATADA deverá zelar pelo bom comportamento, discrição e
urbanidade de seus empregados, quanto a assuntos que digam respeito à CMEC.

3.33 - A CONTRATADA se responsabilizará por todas as obrigações e pelos
encargos decorrentes das relações de trabalho com os profissionais contratados,
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previstos na legislação vigente, seja de âmbito trabalhista, previdenciário, social
securitário e outros.

3.34 - Os serviços executados peia CONTRATADA terão garantia pelo prazo de
6 (seis) meses ou 15.000 (quinze mil) quilômetros, o que ocorrer primeiro,
contado a partir de sua realização.

3.35 - As peças e os acessórios fornecidos e instalados pela CONTRATADA
fic^m por ela garantidos como isentos de quaisquer vícios ou defeitos por um prazo
mínimo não Inferior ao concedido pelo fabricante do veículo, devendo tal prazo ser
contado a partir da data de emissão da respectiva nota fiscal.

3.36 - Faculta-se à CMEC verificar junto ao fabricante do veículo o prazo de garantia
das peças e dos acessórios, constituindo inadimplência contratual o fato de a
CONTRATADA oferecer garantia com prazo inferior ao utilizado por esse fabricante.

3.37 - A reexecução de serviços e a substituição de peças e acessórios que estejam
acobertados peia garantia não implicarão ônus para a CMEC e acarretarão a
reabertura do respectivo prazo de garantia.

3.38 - A anotação referente ao novo prazo de garantia, no caso de serviços, será
feita peia CONTRATADA em documento à parte, que será entregue à CMEC
quando da liberação do veículo já retificado e, no caso de peças e acessórios, a
anotação deverá ser feita no verso da respectiva nota fiscal.

3.39 - A CONTRATADA se responsabilizará pela integridade do veículo de
propriedade da CMEC a ela entregue para manutenção, bem como por quaisquer
peças e acessórios nele instalados, respondendo por eventuais danos ou prejuízos
causados, ficando obrigada, a qualquer momento, a corrigir, às suas expensas,
defeitos ou vícios verificados, resultantes da inadequação da execução do objeto do
contrato, independentemente do aceite da CMEC.

3.40 - A CONTRATADA responderá pela cobertura integral de quaisquer prejuízos
sofridos diretamente pela CMEC ou causados a terceiros, por ato ou fato da
CONTRATADA ou de seus prepostos, tais como os decorrentes de danificação,
acidentes, extravies, furtos ou roubos de peças, combustíveis e acessórios,
ocorridos quando sob os seus cuidados ou em razão de omissão na realização dos
reparos necessários.

3.40.1 - Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos nos subitens 3.39 e
3.40, a CMEC poderá abatê-los das faturas relativas aos serviços prestados pela
CONTRATADA, ou, se inviável a compensação, promover a execução judicial, sem
exclusão de outras sanções cabíveis.
4 - FORMA DE PAGAMENTO:
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sem que isso, contudo, desobrigue a CONTRATADA das obrigações e garantias
previstas neste anexo.

4.10 - O número de horas a ser utilizado na execução de cada tipo de serviço e,
portanto, a ser considerado para efeito de pagamento, será o constante das tabelas
mencionadas nos subitens 3.15 e 3.16.

4.11 - O limite de gasto definido no subitem 3.3 é apenas estimativo, estando
certo de que, observado o referido limite, apenas serão pagos pela CMEC os
serviços efetivamente executados e as peças e os acessórios efetivamente
instalados.

4.12 - O pagamento efetuado não implicará reconhecimento pela CMEC de
adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são
devidas em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a qualquer
regra constante das especificações do edital.
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