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EDITAL EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 

NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 E 
ART. 48 DA COMPLEMENTAR 147/14. 

 
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 001/2019 

PROCESSO INTERNO CM N°. 043/2019 
TIPO: MENOR PREÇO 

REGISTRO DE PREÇOS 

 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, 
funilaria, pintura (corretiva, preventiva e estética) e capotaria/tapeçaria, incluindo o 
fornecimento e troca de peças, acessórios, geometria/alinhamento, balanceamento e 
cambagem, fluidos e lubrificantes, nos veículos oficiais pertencentes à frota operacional da 
Câmara Municipal de Salesópolis, de acordo com o estabelecido neste instrumento 
convocatório e em seus termos anexos. 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 08/11/2019. 
 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 14 HORAS 
 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 
 
Sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis localizada na Rua José 
Luiz de Carvalho, 380, Centro, Salesópolis/SP, CEP: 08970-000, no telefone: (11) 4696-
1333. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, 
designados por meio da Portaria da Mesa n° 009/2019. Os envelopes contendo a proposta e 
os documentos de habilitação serão recebidos pelo pregoeiro e equipe de apoio na sessão 
de processamento logo após o credenciamento dos interessados. 
 
ESCLARECIMENTOS: Sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis 
localizada na Rua José Alferes Luiz de Carvalho, 380, Centro, Salesópolis/SP, CEP: 08970-
000, no telefone: (11) 4696-1333, site: www.camarasalesopolis.sp.gov.br. 
 
O Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de 
Salesópolis torna público que se acha aberta nesta Câmara Municipal, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS, conforme estabelecido 
neste instrumento convocatório. 
 
O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS desta Câmara Municipal tem como objetivo 
manter na entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua conveniência, 
promover as contrações dos licitantes vencedores do pregão. A entidade licitante, não se 
obriga a contratar dos licitantes vencedores, podendo realizar licitação específica para a 
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contratação de um ou mais itens, hipóteses em que, em igualdade de condições, o 
beneficiário do registro terá sempre preferência. 
 
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Resolução 
Municipal n° 502, de 1° de outubro de 2019 e suas alterações, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, Lei Complementar n° 123/06 e art. 48 da Lei Complementar n° 147/14. 
 
Integram este Edital os Anexos de I a VIII. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste 
instrumento convocatório, bem como as do Anexo II – Termo de Referência. 
 
A despesa total é estimada em R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), sendo que 
este valor global estimado onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados pela 
seguinte rubrica: Funcional Programática: 01.031.000.1020 – Legislativo - Elementos: 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e 3.3.90.30.00 – Material de 
Consumo. 
 
Não serão aceitas propostas com valores maiores que os estabelecidos como limites 
no Termos de Referência para os itens que compõem o objeto desta licitação. 
 
 
CONSIDERAÇÃO INICIAL 

 
1.1. O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas 
condições, acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
1.2. As estimativas servem apenas como referência, e não vinculam, em hipótese alguma, 
a utilização efetiva dos serviços a serem solicitados pela Contratante. 

 
2. PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 Somente poderão participar deste PREGÃO empresas que atenderem a todas as 
exigências deste edital e estiverem, nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como Microempresas-ME, 
Empresas de Pequeno Porte EPP e Microempreendor individual - MEI. 
 
2.2 A participação nesta licitação é restrita às Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte e Microempreendedores Individuais, tendo em vista o cumprimento do disposto no 
art. 48, inciso I e II da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
2.3 Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto 
licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 
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2.4    Não será permitida a participação de empresas: 
2.4.1 Estrangeiras que não funcionem no País; 
2.4.2 Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.4.3 Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta 
Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações; 
2.4.4 Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02; 
2.4.5 Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
 
3. CREDENCIAMENTO 

 
3.1 Por ocasião da fase de credenciamento, os licitantes deverão observar as seguintes 
disposições: 
 
3.1.1 – Quanto aos representantes: 
 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, dirigente ou assemelhado), instrumento 
constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular 
com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes 
específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de 
sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso 
de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da 
empresa na forma estipulada no subitem “a”; 
   
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se 
exibindo documento oficial que contenha foto; 
 
d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor 
recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser 
considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço; 
 
e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários; 
 
f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 
 
3.1.2 - Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 
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a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de 
qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) 
e nº 2 (Habilitação). 
 
3.1.3 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
 
a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício 
dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser 
feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI deste Edital, e apresentada FORA 
dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação). 

 
Observação: A declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e da 
proposta, sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital. 
 
4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
 
A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 
dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes 
dizeres: 
 
 
 

 
 
 
 

5. PROPOSTA 
 

5.1 O Anexo III deverá ser utilizado para a apresentação da Proposta, digitado, impresso ou 
preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem ofertas 
alternativas, datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo procurador. 
 
5.2 Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 
solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 
 
5.3 Deverão estar consignados na proposta: 

 
5.3.1 - A Razão Social do proponente, endereço/CEP, telefone, e-mail e CNPJ do licitante; 
 
5.3.2 - Preço unitário e valores totais/anuais dos itens em algarismos, e preço unitário por 
extenso, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, 
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do 

DENOMINAÇÃO DA EMPRESA 
ENVELOPE N° 1 – PROPOSTA 
PREGÃO N° 001/2019 
PROCESSO CM N° 043/2019 

DENOMINAÇÃO DA EMPRESA 
ENVELOPE N° 2 – HABILITAÇÃO 
PREGÃO N° 001/2019 
PROCESSO CM N° 043/2019 
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lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, 
assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento 
do objeto da presente licitação: 

 
a) O preço ofertado será fixo e irreajustável e deverá corresponder aos preços finais, 
considerados benefícios tais como isenções, imunidades ou outros de qualquer natureza; 
 
b) Será permitida a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea 
“d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 (e suas alterações), que deverá ser comprovado 
pela Contratada e aprovado pela Contratante. 
 
c) Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado. 
Cotados. 
 
5.3.3 - Validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data de 
sua apresentação; 
 
5.3.4 - Declaração impressa na proposta de que os serviços ofertados atendem todas as 
especificações exigidas no Anexo II – Termo de Referência; 
 
5.3.5 - Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado contempla todos os 
custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre 
outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro; 
 
6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 
Para a habilitação todos licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno 
porte, deverão apresentar a Documentação Completa, na seguinte conformidade: 
 
6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
 
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
 
b) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 
 
c) Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 
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d) Os documentos relacionados no subitem “a” não precisarão constar do Envelope nº 2 
- Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto do certame; 
 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação 
das seguintes certidões: 
 
c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal; 
 
c2) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação da 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria do Estado da 
Fazenda do domicílio ou sede da licitante. 
 
c3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida 
pela Secretaria Municipal de Finanças; 
 
d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a 
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de 
Débito com Efeitos de Negativa; 
 
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva 
de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à 
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011; 
 
g) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 
 
g1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
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g2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério desta Câmara, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa; 
 
g3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.2, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos 
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 4º, inciso XXIII da Lei nº 
10.520/02. 
 
6.3  DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que observa o disposto no inc. XXXIII do art. 7° da Constituição 
Federal, relativo à proteção ao trabalho do menor e do adolescente, conforme modelo 
(Anexo VII deste Edital); 
 
6.4  DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
6.4.1 - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de 
cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que 
acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros 
da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação; 
 
6.4.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
 
6.4.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta 
Câmara Municipal aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas; 
 
6.4.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz; 
 
a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 
desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos 
os estabelecimentos. 
 
6.4.5 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 
inabilitação do licitante; 
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6.4.6 - O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet 
nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por 
este meio eletrônico. 
 
7. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
7.1 - No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela 
fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em 
que serão apresentados os documentos indicados no item 3.1. 
 
7.2 - Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os 
envelopes nº 1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a 
Documentação de Habilitação, momento em que o pregoeiro também receberá da 
Secretaria da Câmara Municipal os envelopes protocolados por correio; 

 
7.3 - O julgamento será feito pelo critério de menor preço global, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital; 

 
7.3.1 - Serão declaradas vencedoras as licitantes que apresentarem o menor preço global 
sendo, para o item mão de obra, computado o menor preço, e no item peças, o maior 
desconto, que será obtido aplicando-se o desconto sobre o valor estimado para peças 
constantes no catálogo de peças do fabricante. 
 
7.3.2- Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
7.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
7.4.1- Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
   
7.4.2- Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertada 
pelos demais licitantes; 

 
7.4.3- Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 
 
7.5 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por 
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito. 
 
7.6 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 

 
7.6.1- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela; 
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7.6.2- Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 
três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente 
do número de licitantes; 
 
7.6.3- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, 
os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços; 
 
 a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 
de lances. 
 
7.7 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 
 
7.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 
 
7.9 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
  
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) 
superiores à proposta melhor classificada; 
 
7.9.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da 
fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 
 
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar 
da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 
 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer 
a preferência e apresentar nova proposta; 
 
b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 

 
7.9.3- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 
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7.9.4- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do 
quanto disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02, sendo assegurado o exercício 
do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e 
empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 7.9.1; 
 
a) Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor oferta 
aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances. 
 
7.10- Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores, as 
propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas 
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 
 
7.11- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente 
às penalidades legais cabíveis. 
 
7.12 - Será considerada como mais vantajosa a oferta de menor preço global, proposto e 
aceito. 
 
7.13- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 
 
7.14- Após a negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
7.15- Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do 
Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas 
neste Edital. 
 
7.16- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 
Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos 
novos. 
 
7.17- A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
7.18- Esta Câmara Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o 
licitante será inabilitado.  
 
7.19- Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor. 
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7.20- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às 
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma 
proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada 
vencedora. 
 
7.21- Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes. 
 
7.22- O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, 
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do 
recebimento da convocação. 
 
8- IMPUGNAÇÕES AO EDITAL, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
8.1- Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. 
 
8.2- Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e protocolada na 
sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis; 
 
8.2.1- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame. 
 
8.3- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 
 
8.4- Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na 
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de três dias úteis que começará a correr a partir do dia 
em que houver expediente neste Legislativo para a apresentação das razões, por meio de 
memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar 
contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
 
8.4.1- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos, 
devidamente fundamentados à autoridade competente; 
 
8.4.2- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 
8.4.3- Os recursos devem ser protocolados na sede da Câmara Municipal, localizada na Rua 
Alferes José Luiz de Carvalho, 380, Centro, Salesópolis – SP e dirigidos ao Pregoeiro. 
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8.5- Admite-se impugnação e recursos por intermédio de e-mail 
(cmsalesopolis@uol.com.br), ficando a validade do procedimento condicionada à 
protocolização do original, no respectivo setor no prazo de 48 horas. 
 
8.6- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada 
a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 
 
8.7- A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública 
importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à 
licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 
 
9 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES 
 
9.1 - A Ata de Registro de Preços será formalizada, no que couber, e será subscrita pela 
autoridade que assinou o edital. 
 
9.2 - A Ata de Registro de Preços deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) fornecedor (es) do(s) 
produto(s), com observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições que 
serão observadas nas futuras contratações. 
 
9.2.1 - Ao preço do primeiro colocado serão registrados tantos fornecedores quantos 
concordarem. 
 
9.3 - A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelos eventuais beneficiários no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação. A proponente que deixar de fazê-lo no 
prazo estabelecido, dela será excluída. 
 
9.4 - Colhidas as assinaturas, esta Câmara Municipal providenciará a imediata publicação da 
Ata. 
 
9.5 - O prazo de validade do Registro de Preços será de 1 ano, contado a partir da data da 
publicação da respectiva Ata. 
 
9.6 - Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, dentro do prazo de validade da Ata 
de Registro de Preços, será firmado o Termo de Contrato. 
 
9.7 - A existência de preços registrados não obriga esta Câmara Municipal a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 
 
9.8 - Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu Registro 
de Preços cancelado quando: 

mailto:cmsalesopolis@uol.com.br


 

              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
                                   DE SALESÓPOLIS  

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP    CEP: 08970-000 
        Tel: (11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br 

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br 
 

  

13 
Pregão n°001/2019 – Processo CM n° 043/2019         

 

9.8.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
9.8.2 - Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido por esta Câmara Municipal, sem justificativa aceitável; 
 
9.8.3 - Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele 
praticados no mercado; 
 
9.8.4 - For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 
termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
9.8.5 - For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei 
Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
9.9 - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o 
cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior 
devidamente comprovado. 
 
9.10 - Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a fornecer, 
nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata. 
 
9.11- A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 
compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de 
habilitação e qualificação, exigidas nesta licitação, apresentando documentação revalidada 
se, no curso do contrato, algum documento perder a validade 
 
9.12 - Se o fornecedor registrado, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não 
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, justificadamente, 
recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro fornecedor, desde que respeitada a 
ordem de classificação. 
 
10- PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

10.1 - Os serviços deverão ser executados nos prazos abaixo estabelecidos, contados a 
partir da aprovação do orçamento prévio e da emissão da competente ORDEM DE 
SERVIÇO expedida pelo CONTRATANTE: 
 
10.1.1 - Serviço de retífica de motor: 15 (quinze) dias úteis; 
 
10.1.2 - Serviços de lanternagem/funilaria e pintura: O prazo de execução deverá ser 
estabelecido de comum acordo com a CONTRATADA, levando-se em consideração o grau 
de avaria no veículo, não podendo ser superiores a 30 (trinta) dias; 
 
10.1.3 - Demais serviços, exceto serviços de lavagem/lubrificação: 2 (dois) dias úteis; 
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10.2 - Os prazos a que se refere este item poderão ser prorrogados uma vez, por período 
estabelecido entre as partes, limitado ao intervalo do primeiro, mediante solicitação 
fundamentada e entregue ao CONTRATANTE antes do vencimento do prazo inicial, 
cabendo-lhe manifestar-se no prazo de 1 (um) dia. 
 
11- FORMAS DE PAGAMENTO 
 
11.1 - O pagamento ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após a prestação dos serviços, 
mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura. 
 
11.1.1 - As faturas deverão discriminar os serviços efetivamente prestados e estar 
devidamente atestadas pelo gestor do contrato. 
 
11.1.2 - Os pagamentos pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva serão 
efetuados por hora efetivamente trabalhada. A fração de hora trabalhada deverá 
corresponder proporcionalmente ao valor da hora contratada. 
 
11.2. A Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis reserva-se o direito de 
recusar o pagamento se, no ato da atestação, os veículos não estiverem em perfeitas 
condições de uso com as especificações apresentadas e aceitas. 
 
11.3. A Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis poderá deduzir da 
importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo 
licitante nos termos deste pregão. 
 
11.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a 
alteração de preços ou compensação financeira. 
 
11.5 – Esta Câmara Municipal descontará do valor devido as retenções previstas na 
legislação tributária vigente à época do pagamento, caso necessário. 
 
12- DAS PENALIDADES 
 
12.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7 da Lei n.º 10.520/02, dos 
arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, além daquelas presentes na 
Resolução Municipal n° 502, de 1° de outubro de 2019. 
 
12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste pregão, a Câmara Municipal da 
Estância Turística de Salesópolis poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante 
vencedor as seguintes sanções: 
 
12.2.1. Advertência; 
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12.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos bens, no caso de inexecução 
total do objeto deste pregão, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial; 
 
12.2.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
 
12.3. Aplicam-se ao licitante vencedor as sanções constantes do item anterior, em razão das 
seguintes ocorrências:  
 
12.3.1. Atraso na entrega dos produtos, em relação ao prazo proposto e aceito; 
 
12.3.2. Não entrega dos produtos, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar 
dentro do prazo estabelecido na proposta; 
 
12.3.3. Descumprir com as obrigações estabelecidas neste edital; 
 
12.3.4. Deixar de entregar documentação exigida para o presente certame; 
 
12.3.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregão; 
 
12.3.6. Não mantiver as condições da proposta, injustificadamente. 
 
12.4. Declaração de Inidoneidade de licitar e de contratar com a Administração Pública em 
geral, garantido o direito de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes, o licitante que: 
 
12.4.1. Apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
 
12.4.2. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
12.4.3. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
12.4.4. Fizer declaração falsa; 
 
12.4.5. Cometer fraude fiscal. 
 
12.5. Além das penalidades citadas, o licitante vencedor ficará sujeito, no que couber, as 
demais penalidades previstas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
 
12.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, o licitante vencedor 
ficará isento das penalidades mencionadas. 
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12.7. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Salesópolis e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será cominada de acordo 
com a gravidade da conduta praticada, bem como, poderão ser aplicadas ao licitante 
vencedor juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
12.8. Os licitantes sujeitar-se-ão, também, à imposição de multa correspondente a até 5% 
(cinco por cento) do valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, 
provocar tumulto na sessão de pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, 
desistir do lance ofertado. 
 
12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades: 
 
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
 
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade 
e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal n.º 
10.520/02. 

 
12.10. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
 
12.11. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A 
penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer 
das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da 
Contratante. 
 
12.12. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 
pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 
 
12.13. Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto neste edital, implicará 
decadência do direito à contratação e a Administração poderá garantida a prévia defesa, 
aplicar ao licitante multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estimado de 
contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e 
contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo 
artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02 (LC n.º 123, art. 43, § 2º). 
 
12.14. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias 
úteis contados da data da intimação do interessado.  
 
12.15. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis 
da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
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12.16. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 
judicialmente. 
 
12.17. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição 
informando, ainda, que o fato seja registrado no cadastro correspondente. 
 
13 – DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO 
 
13.1. A critério da Câmara Municipal de Salesópolis, este pregão poderá: 
 
13.1.1. Ser anulado, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante justificativa escrita e devidamente fundamentada; ou 
 
13.1.2. Ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta; ou 
 
13.1.3. Ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por 
conveniência exclusiva da Câmara Municipal. 
 
13.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste pregão: 
 
13.2.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação 
de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93; 
 
14- DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
14.2- O resultado do presente certame será divulgado no DOE e no endereço eletrônico 
www.camarasalesopolis.sp.gov.br 
 
14.3- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 
no Diário Oficial do Estado. 
 
14.4- Após a emissão do recebimento definitivo, os envelopes contendo os documentos de 
habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de quinze 
dias, findo o qual serão inutilizados. 
 
14.5- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/


 

              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
                                   DE SALESÓPOLIS  

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP    CEP: 08970-000 
        Tel: (11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br 

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br 
 

  

18 
Pregão n°001/2019 – Processo CM n° 043/2019         

 

 
14.6- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da cidade de Salesópolis/SP. 
 
  
 
                               Salesópolis, em 24 de Outubro de 2019. 
 
 
 
 
 

Claudio do Prado Moraes 
Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO I – RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
(enviar pelo e-mail cmsalesopolis@uol.com.br) 

 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 001/2019 
PROCESSO CM n° 043/2019 

 
 
Denominação: 
 
CNPJ: 
 
Endereço: 
 
E-mail: 
 
Cidade: 
 
Estado: 
 
Telefone: 

 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.camarasalesopolis.sp.gov.br nesta data, cópia 
do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
 
Local:                                     ,                     de                    de2019. 
 
Nome: 
 
 
Senhor Licitante, 
 
Visando à comunicação futura entre esta Câmara Municipal e sua empresa, solicitamos a 
Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Legislativo 
salesopolense, pelo e-mail: cmsalesopolis@uol.com.br. 

 
A não remessa do recibo exime a CÂMARA Municipal da Estância Turística de Salesópolis 
da comunicação, por e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 
 
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e 
ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.  

mailto:cmsalesopolis@uol.com.br
http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO CM N°. 043/2019 
 

1. OBJETO 
 

1.1  A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, funilaria, 
pintura (corretiva, preventiva e estética) e capotaria/tapeçaria, incluindo o fornecimento e 
troca de peças, acessórios, geometria/alinhamento, balanceamento e cambagem, fluidos e 
lubrificantes, nos veículos oficiais pertencentes à frota operacional da Câmara Municipal de 
Salesópolis, de acordo com o estabelecido neste instrumento convocatório e em seus 
termos anexos. 
 
1.2 A relação de veículos, descrita abaixo, é simplesmente referencial e indicativa do 
estado atual da frota de veículos do Legislativo, podendo incorporar ao presente processo os 
veículos que venham a ser adquiridos após a realização da presente licitação e durante a 
vigência da ata de registro de preços: 

 
HYUNDAI 

N° MODELO 
ANO 

FABRICAÇÃO/ANO 
MODELO 

COMBUSTÍVEL PLACA 

01 
HB 20S 1.6 

CONFORT PLUS - 
SEDAN 

2017/2018 
FLEX (GASOLINA 

E ETANOL) 
FGA6004 

 
1.3  A Câmara Municipal procedeu à pesquisa de preços de mercado para verificação do 
preço da hora técnica para mão-de-obra, chegando a um valor estimado conforme quadro 
abaixo: 

 
ITEM QUANTIDADE UNIDADE PRODUTO VALOR 

REF. 
UNIDADE 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

XXXXX 

1 36 HORAS MÃO DE OBRA 
VEÍCULO 

R$ 175,00 R$ 6.300,00 XXXXXXX 

VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 6.300,00 (SEIS MIL E 

TREZENTOS REAIS) 

 
1.4 O preço das peças/serviços será aquele constante em lista de preços do fabricante 
dos veículos, calculado com desconto mínimo de 5% sobre cada peça/serviço 
individualizado, chegando a um valor total estimado de R$ 4.200,00 (média relativa ao 
consumo dos últimos 3 anos).  

 
1.5 Os serviços objeto do presente Termo de Referência serão cobrados da seguinte 
forma: 



 

              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
                                   DE SALESÓPOLIS  

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP    CEP: 08970-000 
        Tel: (11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br 

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br 
 

  

21 
Pregão n°001/2019 – Processo CM n° 043/2019         

 

a) os preços de peças e acessórios serão os vigentes da data do fornecimento e/ou 
colocação no veículo, de acordo com a lista de preços do fabricante dos veículos; 

 
b) a mão de obra será cobrada conforme tempos padronizados no catálogo de operações de 
serviços do fabricante do veículo, multiplicado pelo valor da mão de obra/hora cotado. 
 
1.6 O valor previsto para as despesas deste registro durante a vigência da ARP é 
estimado em R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).  
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1 A contratação trata-se da realização de serviços comuns e não contínuos e justifica-
se pela necessidade de efetuar, constantemente, procedimentos preventivos e corretivos 
para os veículos da Câmara Municipal, com vistas a garantir a normalidade da operação do 
sistema de transporte, sem prejuízos para o funcionamento das atividades deste órgão, a 
qualquer tempo, com segurança, apresentando, dessa forma, veículos em perfeito estado de 
conservação e utilização. 
 
2.2 A utilização da Tabela “TEMPOS PADRÕES DE SERVIÇO” e a “LISTA/CATÁLOGO 
DE PREÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS”, dos respectivos fabricantes, ou revendedoras 
autorizadas de cada marca, visa a estabelecer parâmetros confiáveis que balizarão a 
competição, durante o certame, e a posterior execução dos serviços. 

 
2.3 A empresa prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva que se 
localizar a mais de 40 quilômetros de distância da sede da Câmara Municipal de Salesópolis 
deverá providenciar, às suas custas, o recolhimento dos veículos para sua oficina, a fim de 
que seja mantida a economicidade da proposta mais vantajosa para a Administração. 
 
3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
3.1 Para efeito de julgamento das propostas, deverão ser inseridos no campo próprio, os 
percentuais de desconto sobre as peças e o valor de mão de obra por hora, onde será 
calculado o valor total da fórmula (valor “VT”), obtido de acordo com a seguinte fórmula: 
 
 

VT= VHT + (100-D)  
                         

Onde: 
 
VT = Valor total da fórmula 
VHT = Valor da Hora Técnica (mão de obra) 
100 – D = Valor fictício de peças menos o desconto; 
D = Desconto a ser ofertado pelo licitante sobre os preços sugeridos na tabela de peças dos 
fabricantes, apresentados em percentuais. 
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3.2  EXEMPLO: 
 
Exemplo I 
 
VHT - Valor Hora Técnica = R$ 50,00 
D = Desconto aplicado sobre o valor da hora técnica e sobre a tabela de preços dos 
fabricantes = 10% 
 
VT= VHT + (100-D)  
VT = 50,00 + (100-10) 
VT = 50,00 + R$90,00 
VT = 140,00 
 
3.2 O percentual de desconto deverá ser apresentado com, no máximo, duas casas 
decimais. 
 
3.3 O licitante deverá formular os lances referentes à integralidade do lote, não se 
admitindo propostas para fornecimento parcial. 
 
3.4 A CONTRATADA deverá apresentar percentual de desconto sobre o valor das peças 
dos veículos constantes da “LISTA/CATALOGO DE PRECOS DE PECAS E ACESSORIOS” 
ou ORÇAMENTO fornecido por revenda autorizada pelo fabricante e o valor da mão-de-obra 
especializada, cotada em homem/hora trabalhada para a execução dos serviços constantes 
da Tabela “TEMPOS PADROES DE SERVICO”, dos respectivos fabricantes ou de 
ORÇAMENTOS fornecidos por revendedoras autorizadas de cada marca. 
 
3.5 Pela prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o menor valor cotado, resultante dos descontos oferecidos, 
estando neles incluídos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, peças de reposição, 
manutenção, limpeza, mão-de-obra e respectivos encargos, materiais básicos e todas as 
demais despesas, ficando claro que nenhum empregado da CONTRATADA terá vínculo 
empregatício com o CONTRATANTE. 
 
3.6 Será declarada vencedora a empresa que apresentar o menor valor VT (valor da 
fórmula). 
 
4. DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

 
4.1 O serviço de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, funilaria, 
pintura (corretiva, preventiva e estética) e capotaria/tapeçaria, incluindo o fornecimento e 
troca de peças, acessórios, alinhamento, balanceamento e cambagem, fluidos e lubrificantes 
nos veículos oficiais relacionados neste Termo de Referência, pertencentes à frota 
operacional da Câmara Municipal, serão executados, no todo ou em parte, conforme a 
seguir discriminados: 
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4.1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Serviço de caráter revisional, com ocorrência em 
intervalos regulares de quilometragem percorrida ou tempo de utilização, conforme previsto 
no manual de manutenção do veículo, compreendendo, basicamente, a substituição de 
componentes de vida útil pré-determinada, tais como óleo, elementos de filtros, correias, 
velas, bicos injetores, pastilhas, lonas de freio etc. 
 
4.1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA: São todos os serviços e reparos necessários aos 
defeitos ocorridos acidentalmente como, por exemplo, quebra ou defeito de componentes, 
ou desgaste prematuro de peça. 
 
4.1.3 SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL 
4.1.3.1 Desmontagem, retífica/reparo, montagem e ajuste de motores a combustão de 
baixa e alta pressão movidos a gasolina/álcool e diesel. 
 
4.1.3.2 Desmontagem, reparação, montagem e ajuste de cubos de roda, rodas, 
borracharia e pneus, manutenção e recuperação de ar-condicionado, alinhamento, 
cambagem e balanceamento, injetores de combustível mecânicos e/ou eletrônicos, mangas 
e eixos de transmissão, bombas d’água, de combustível e outros, troca preventiva de óleos 
lubrificantes e filtros diversos, câmbio mecânico e/ou automático, (caixa de mudança de 
marchas), reduções e/ou trações 4X4, freios, embreagem, rolamentos, retentores, sistema 
de arrefecimento (radiadores), válvulas, diferencial, distribuição, direção, engrenagens 
diversas, amortecedor, suspensão, magneto, mancal, suporte, biela, pistão, retifica de motor 
a combustão, enfim, todos os serviços mecânicos e hidráulicos do veículo, inclusive, 
substituição de peças e acessórios avariados ou com defeito. 
 
4.1.4 SERVIÇO ELÉTRICO E ELETRÔNICO 
 
4.1.4.1 Reparo e revisão de todo o sistema elétrico e eletrônico, com substituição de 
lâmpadas, faróis, fusíveis, relés, fios e cabos elétricos, ignição eletrônica, bateria, alternador, 
motores elétricos etc. 
 
4.1.5 SERVIÇO DE CAPOTARIA/TAPECARIA 
 
4.1.5.1 Conserto, com fornecimento e colocação de forros e de peças necessárias à 
manutenção e/ou reforma dos veículos. 
 
4.1.6 SERVIÇO DE LANTERNAGEM/FUNILARIA E PINTURA 

 
4.1.6.1 Conserto e reparação de avarias na carroceria dos veículos, se necessário, 
com substituição de peças ou componentes. 
 
4.1.7 SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 
 
4.1.7.1 Os veículos deverão ser entregues perfeitamente lavados e lubrificados, sem 
ônus adicionais ao CONTRATANTE. 
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4.1.7.2 A manutenção preventiva e corretiva será realizada mediante emissão de 
ordem de serviço pelo CONTRATANTE e terá por finalidade corrigir possíveis falhas, 
efetuando os necessários ajustes, reparos e consertos, inclusive com a substituição de 
peças desgastadas pelo uso. 
 
4.2  A Ordem de Serviço (OS), deverá ser expedida em numeração crescente, pelo 
Gestor do Contrato, nomeado nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/1993, mediante prévio 
orçamento da CONTRATADA, acompanhado da descrição das peças, materiais e 
assessórios de uso automotivo solicitados, sejam eles distribuídos ou comercializados pelo 
fabricante ou montadora dos veículos e/ou por meio da rede de concessionárias. 
 
4.3  O material necessário à manutenção e correção deverá ser fornecido pela 
CONTRATADA, devendo, para tanto, comprometer-se a disponibilizar as ferramentas e 
equipamentos necessários ao tipo de serviço a ser realizado. 
 
4.4  O serviço executado, bem como o fornecimento de peças e acessórios, deverá ser 
original e ter a garantia mínima de noventa dias ou, no caso de peças e acessórios com 
garantia de fábrica, com a periodicidade determinada pelo fabricante. 
 
4.5  O serviço deverá ser executado com estrita observância dos prazos e dos valores 
constantes das tabelas ou orçamentos das revendas autorizadas. 
 
4.6  Preliminarmente, ao serviço de capotaria, lanternagem e pintura, será apresentado 
orçamento discriminativo, quantidade e preço, o qual será analisado pelo CONTRATANTE. 
 
4.7  A CONTRATADA deverá se comprometer a oferecer os prazos de garantia citados 
nos subitens a seguir. 
 
4.8  Serviço realizado e peças substituídas no motor, câmbio e diferencial: garantia 
mínima de 6 (seis) meses ou 15.000 (quinze mil) quilômetros, prevalecendo o que terminar 
por último. 
 
4.9  Serviço de lanternagem/funilaria e pintura: garantia mínima de 12 (doze) meses. 

 
4.10 Demais serviços e peças: garantia mínima de 3 (três) meses ou 5.000 quilômetros, 
prevalecendo o que terminar por último. 
 
4.11 As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada, que obedecerá ao 
prazo de garantia estipulado, expressamente, pelo fabricante, em termo próprio, contada a 
partir da instalação ou execução dos serviços. 
 
4.12 No ato da devolução do veículo, a CONTRATADA deverá fornecer certificado de 
garantia, por meio de documento próprio, ou anotação (impressa ou carimbada) na Nota 
Fiscal. 
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4.13 Ocorrendo defeito ou imperfeição, durante o período de garantia, a CONTRATADA 
será comunicada e deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contada do 
recebimento da comunicação, providenciar o devido reparo, sem qualquer ônus para o 
CONTRATANTE. 
 
4.14 Nos serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser utilizadas, somente, 
peças genuínas ou originais. 
 
4.15 Admitir-se-á a subcontratação dos serviços, objeto deste Termo de Referência que, 
comprovadamente, a CONTRATADA não possa executar, ficando, desde já, estabelecido 
que as condições e obrigações dar-se-ão entre as partes contratantes, ou seja, a 
CONTRATADA ficará, inteira e integralmente, responsável pelos orçamentos, envio e 
recebimento dos veículos, guarda, segurança e integridade física do bem contra danos 
materiais, sinistros e intempéries, independente de culpa ou dolo, que venham a atingir o 
patrimônio da União de forma parcial ou total, bem como pela execução e perfeita entrega 
dos serviços, de suas garantias, como, também, pelo faturamento, recebimento e quitação 
dos serviços prestados/executados. 
 
4.16 A CONTRATADA deverá fornecer orçamento prévio e aguardar a aprovação do 
CONTRATANTE. 
 
4.17 A cada serviço, o CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA um orçamento que 
deverá ser preparado de forma detalhada, abrangendo nome, código e quantidade de peças, 
número de horas e serviços a serem executados, valores parciais e totais, bem como o 
prazo para a realização dos trabalhos. 
 
4.18 Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá fornecer 
tabela de preços do fabricante atualizada ou orçamento fornecido por revenda autorizada, 
que servirá como base para a verificação do preço da peça e aplicação do desconto sobre 
esta, sendo que, na não apresentação da tabela ou orçamento fornecido por revenda 
autorizada, prevalecerá o preço praticado no mês anterior, ou o menor preço praticado no 
mercado local. 
 
4.19 O percentual do desconto ofertado pela empresa, por ocasião de sua proposta, 
deverá ser aplicado em todas as situações. 
 
4.20 As peças e suas quantidades, bem como o número de horas e serviços a serem 
executados deverão corresponder ao efetivamente necessário para a realização da 
respectiva manutenção do veículo, devendo a CONTRATADA se abster de propor peças, 
serviços e horas em desacordo com o realmente empregado em cada caso concreto. 
 
4.21 Os serviços somente poderão ser executados mediante apresentação de orçamento 
prévio, ficando sujeito à autorização pelo CONTRATANTE, sem a qual não deverá ser 
executado, sob pena de não ser efetuado o respectivo pagamento. 
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4.22 O CONTRATANTE poderá aceitar ou recusar o orçamento, pedir sua revisão ou 
aceitá-lo parcialmente, comprometendo-se a CONTRATADA a executar ou fornecer o que 
for aprovado no todo ou em parte. 
 
4.23 Para aferição das horas de serviços de mecânica, a CONTRATADA deverá seguir 
como referência, o tempo médio estipulado pelo fabricante do veículo a ser consertado. 
 
4.24 Os preços propostos no orçamento serão conferidos pelo Gestor do Contrato 
nomeado pelo CONTRATANTE, o qual poderá se julgar necessário, promover pesquisa de 
mercado antes da sua aprovação. 
 
5. PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
5.1 Os serviços deverão ser executados nos prazos abaixo estabelecidos, contados a 
partir da aprovação do orçamento prévio e da emissão da competente ORDEM DE 
SERVIÇO expedida pelo CONTRATANTE: 
 
5.1.1 Serviço de retífica de motor: 15 (quinze) dias úteis; 
 
5.1.2 Serviços de lanternagem/funilaria e pintura: O prazo de execução deverá ser 
estabelecido de comum acordo com a CONTRATADA, levando-se em consideração o grau 
de avaria no veículo, não podendo ser superiores a 30 (trinta) dias; 
 
5.1.3 Demais serviços, exceto serviços de lavagem/lubrificação: 2 (dois) dias úteis; 
 
5.2 Os prazos a que se refere este item poderão ser prorrogados uma vez, por período 
estabelecido entre as partes, limitado ao intervalo do primeiro, mediante solicitação 
fundamentada e entregue ao CONTRATANTE antes do vencimento do prazo inicial, 
cabendo-lhe manifestar-se no prazo de 1 (um) dia. 
 

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
 
6.1 O recebimento dos itens fornecidos ou serviços, dar-se-á observado o disposto nos 
artigos 69, 73 e 76 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

 
6.2  O recebimento provisório, dos itens fornecidos ou dos serviços executados pela 
CONTRATADA, deverá ser documentado na própria Ordem de Serviço, ficando em poder da 
CONTRATADA. 
 
6.3  O recebimento definitivo do veículo será feito por servidor designado pela 
CONTRATANTE, o qual deverá realizar testes de direção e funcionamento do veículo de 
maneira a verificar o seu correto funcionamento e documentar o ato na própria Ordem de 
Serviço. 
 
6.4  O procedimento de entrega e recebimento do veículo será mediante anotação das 
condições de recebimento e entrega com sua respectiva quilometragem. 
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6.5  Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no 
qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o item 
objeto deste Termo de Referência, será rejeitado, devendo ser substituído no prazo máximo 
de 3 (três) dias, quando se realizarão, novamente, as verificações de conformidade. 
 
6.6  Caso a substituição não ocorra em até 3 (três) dias, ou o novo produto ou serviço, 
também, seja rejeitado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega, sujeita à 
aplicação das sanções previstas em Lei. 
 
6.7  A CONTRATADA caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento 
provisório, submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o 
pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades cabíveis. 
 
6.8  O CONTRATANTE não se responsabilizará pela guarda, armazenamento e danos 
causados a bens rejeitados, sendo que os custos da substituição do bem rejeitado correrão, 
exclusivamente, às expensas da CONTRATADA. 
 
7 FORMAS DE PAGAMENTO 
 
7.1 O pagamento ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após a prestação dos serviços, 
mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura. 
 
7.2 As faturas deverão discriminar os serviços efetivamente prestados e estar 
devidamente atestadas pelo gestor do contrato. 
 
7.3 Os pagamentos pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva serão efetuados 
por hora efetivamente trabalhada. A fração de hora trabalhada deverá corresponder 
proporcionalmente ao valor da hora contratada. 
 
7.4 A Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis reserva-se o direito de 
recusar o pagamento se, no ato da atestação, os veículos não estiverem em perfeitas 
condições de uso com as especificações apresentadas e aceitas. 

 
7.5 A Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis poderá deduzir da 
importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo 
licitante nos termos deste pregão. 
 
7.6 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a 
alteração de preços ou compensação financeira. 
 
7.7 Esta Câmara Municipal descontará do valor devido às retenções previstas na 
legislação tributária vigente à época do pagamento, caso necessário. 
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8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1 Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 
 
8.2 Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso; 
 
8.3 Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 
perfeita execução do contrato; 
 
8.4 Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal 
no setor competente; 
 
8.5 Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de qualquer sanção; 
 
8.6 Colocar à disposição da licitante vencedora as informações e meios necessários para 
a realização do objeto da presente licitação; 
 
8.7 Dar condições para a licitante vencedora executar o objeto do contrato de acordo com 
os padrões estabelecidos; 
 
8.8 Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições nos 
bens recebidos, fixando prazo para a sua correção; 
 
8.9 Observar, para que, durante a vigência do Contrato, sejam cumpridas as obrigações 
assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.10 Supervisionar a execução do objeto contratado, fiscalizando-a. 

 
9 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
9.1 Entregar os bens, objeto desta licitação, de acordo com as especificações contidas 
neste Edital e anexos. 
 
9.2 Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre 
os bens entregues; 
 
9.3 Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
 
9.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor contratado. 
 
9.5 Comunicar à Câmara, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que 
venha interferir na entrega dos bens objetivado na presente licitação; 
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9.6 Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e 
comunicações formais. 
 
9.7 Fornecer o material necessário à manutenção corretiva e, dispor de todas as 
ferramentas e equipamentos ao tipo de serviço a ser realizado. 
 
9.8 Arcar com a responsabilidade técnica e financeira para a execução de todos os testes 
necessários para comprovar o desempenho dos serviços executados, na presença de 
representante do CONTRATANTE, caso esta considere necessário. 
 
9.9 Realizar os serviços nas suas instalações, após o recebimento da competente ordem 
de serviço expedida pela Administração, com pessoal qualificado, mediante emprego de 
técnica e ferramental apropriados. 
 
9.10 Realizar, conforme as recomendações do fabricante, os serviços de inspeção de 
qualidade das peças fornecidas e serviços executados. 
 
9.11 Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritária e 
exclusivamente, por sua conta e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não 
superior ao original, as peças substituídas ou serviços executados com vícios, defeitos, 
incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pelo CONTRATANTE, decorrentes de 
culpa da CONTRATADA, inclusive, por emprego de mão de obra, acessório ou material 
impróprio ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para justificar 
qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos 
pelo CONTRATANTE, cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou 
dentro do prazo de garantia. 
 
9.12 Apresentar orçamento para a execução dos serviços, conforme condições e prazos 
estabelecidos no presente instrumento. 
 
9.13 Executar os serviços aprovados no prazo determinado pelo CONTRATANTE. 

 
9.14 Apresentar as peças, materiais e acessórios que foram substituídos por ocasião dos 
reparos realizados, ao CONTRATANTE. 
 
9.15 Assegurar/permitir ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar 
desfazer ou refazer qualquer serviço e/ou fornecimento, que não esteja de acordo com as 
normas ou especificações técnicas, hipótese em que as despesas decorrentes ficarão a 
cargo da CONTRATADA, ficando certo de que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização 
do CONTRATANTE eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades. 
 
9.16 Responsabilizar-se pelos prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por 
atos de negligência ou culpa de seus empregados, ou preposto, durante a execução dos 
serviços estipulados neste termo, indenizando os danos motivados. 
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9.17 Executar os serviços de manutenção corretiva e preventiva nos veículos, devendo 
atender, rigorosamente, às normas técnicas aplicáveis e recomendadas pelos fabricantes 
desses. 
 
9.18 Comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a origem das peças e 
componentes utilizados na realização dos serviços contratados. 
 
9.19 Responder por danos ou desaparecimentos de bens materiais, acessórios ou avarias 
causadas por seus empregados, ou preposto, à CONTRATADA ou a terceiros, desde que 
fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70 da Lei n. 8.666/93. 
 
9.20 Prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que forem solicitados 
pela CONTRATANTE, relacionados com o serviço executado ou a ser executado. 
 
9.21 Manter o veículo em local coberto, limpo, fechado e que ofereça segurança. 
 
9.22 Iniciar, após o recebimento da ordem de serviço, a execução do serviço contratado, 
informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir as 
atividades conforme o estabelecido. 
 
9.23 Emitir e transmitir relatórios à CONTRATANTE, contendo todos os dados relativos à 
prestação do serviço objeto do presente Termo de Referência, cujas informações serão 
confrontadas com os controles elaborados pelo CONTRATANTE, contendo a relação dos 
serviços executados e as peças substituídas em cada veículo, indicando a quantidade, 
marca e seu valor, além de outras informações em comum acordo com a fiscalização do 
contrato, objetivando, preliminarmente, a autorização da competente cobrança da prestação 
do serviço. 

 
10 DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1 A execução do contrato será acompanhada, fiscalizada, recebida e atestada por um 
gestor do contrato, funcionário da Câmara Municipal de Salesópolis. 
 
10.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
10.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
conveniente. 
 
10.4 O licitante vencedor deverá manter preposto, aceito pela Câmara Municipal de 
Salesópolis, para representá-la sempre que for necessário. 
 
10.5 Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie, 
em especial pela lei n° 12.520/02 e subsidiariamente pela lei 8.666/93 e legislação municipal 
pertinente ao caso. 
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11 SANÇOES ADMINISTRATIVAS/RESCISÃO CONTRATUAL 

 
11.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7 da Lei n.º 10.520/02, bem 
como aos arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Resolução 
Municipal n° 502, de 1° de outubro de 2019. 
 
11.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste pregão, a Câmara Municipal de 
Salesópolis, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as seguintes 
sanções: 
 
11.2.1 Advertência; 
 
11.2.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos serviços prestados, no caso de 
inexecução total do objeto deste pregão, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
contado da comunicação oficial; 
 
11.2.3 Multa de 1% (um por cento) sob o valor dos serviços prestados desta licitante e não 
entregue, no caso de inexecução parcial do objeto deste pregão recolhida no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 
 
11.2.4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Câmara Municipal de Salesópolis, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
 
11.3 Aplicam-se ao licitante vencedor as sanções constantes do item anterior, em razão 
das seguintes ocorrências:  
 
11.3.1 Atraso na entrega dos produtos, em relação ao prazo proposto e aceito; 
11.3.2 Descumprir com as obrigações estabelecidas no edital e nos termos anexos a ele; 
 
11.3.3 Deixar de entregar documentação exigida para o presente certame; 
 
11.3.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregão; 
 
11.3.5 Não mantiver as condições da proposta, injustificadamente. 
 
11.4 Será emitida Declaração de Inidoneidade de licitar e de contratar com a 
Administração Pública em geral, garantido o direito de ampla defesa, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade ao licitante que: 
 
11.4.1 Apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
 
11.4.2 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
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11.4.3 Comportar-se de modo inidôneo; 
 
11.4.4 Fizer declaração falsa; 
 
11.4.5 Cometer fraude fiscal. 
 
11.5 Além das penalidades citadas, o licitante vencedor ficará sujeito, no que couber, as 
demais penalidades previstas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
 
11.6 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Câmara Municipal de Salesópolis, o licitante vencedor ficará isento das 
penalidades mencionadas. 
 
11.7 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Salesópolis e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será cominada de acordo 
com a gravidade da conduta praticada, bem como, poderão ser aplicadas ao licitante 
vencedor juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
11.8 As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
 
11.9 A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A 
penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer 
das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da 
Contratante. 

 
11.10 As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 
pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 
 
11.11 O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias 
úteis contados da data da intimação do interessado.  
 
11.12 O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis 
da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
11.13 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 
judicialmente. 
 
11.14 Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente. 
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11.15 A inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas na cláusula anterior e das demais consequências previstas em lei ou regulamento, 
enseja a sua rescisão por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, independentemente 
de notificação prévia, devendo o ato ser formalmente motivado nos autos do processo e 
estando assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
11.16 É justo motivo para a rescisão do Contrato a ocorrência das situações previstas no 
artigo 78, incisos I a XVII e respectivos parágrafos da Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 
8.883/94, arcando, a parte que der causa à rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas em Lei ou regulamento. 
 
11.17 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em rescindir 
administrativamente este ajuste, conforme previsão do artigo 77 da Lei n.º 8.666/93, 
atualizada pelas Leis n.ºs 8.883/94 e 9.648/98. 
 
11.18 Além de outras penalidades que possam ser cabíveis, a CONTRATANTE poderá 
aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas no artigo 87 e seguintes da Lei n.º 
8.666/93, atualizada pelas Leis n.ºs 8.883/94 e 9.648/98. 
 
 
 

Salesópolis, 24 de Outubro de 2019 
 
 
 
 

____________________________________ 
CLAUDIO DO PRADO MORAES 

PRESIDENTE 
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ANEXO III – PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 001/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO CM N°. 043/2019 

 

DADOS DO LICITANTE 

Denominação: 

Endereço: 

CEP: Fone: CNPJ: 

E-mail: 

 
Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação 
bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame. 
 
Objeto: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, 
funilaria, pintura (corretiva, preventiva e estética) e capotaria/tapeçaria, incluindo o 
fornecimento e troca de peças, acessórios, geometria/alinhamento, balanceamento e 
cambagem, fluidos e lubrificantes, nos veículos oficiais pertencentes à frota operacional da 
Câmara Municipal de Salesópolis, de acordo com o estabelecido neste instrumento 
convocatório e em seus termos anexos. 
 

LOTE ÚNICO 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE PRODUTO 
VALOR REF. 

UNIDADE 

PERCENTUAL MÍNIMO DE 
DESCONTO (5%) SOBRE O 

VALOR DAS PEÇAS 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 1 
RELAÇÃO DE 

PEÇAS DO 
FABRICANTE 

FORNECIMENTO 
DE PEÇAS 

DESTINADAS AOS 
VEÍCULOS 

NÃO 
PREENCHER 

____% R$ 4.200,00 

2 36 HORAS 
MÃO DE OBRA 

VEÍCULO 
R$________ NÃO PREENCHER R$_______ 

 
TOTAL: 

 
_____% + R$__________ 

 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 
Para efeito de julgamento das propostas, deverão ser inseridos no campo próprio, os 
percentuais de desconto sobre as peças e o valor de mão de obra por hora, onde será 
calculado o valor total da fórmula (valor “VT”), obtido de acordo com a seguinte fórmula:  
 
 

VT= VHT + (100-D)  
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Onde: 
VT = Valor total da fórmula 
VHT = Valor da Hora Técnica (mão de obra) 
100 – D = Valor fictício de peças menos o desconto; 
D = Desconto a ser ofertado pelo licitante sobre os preços sugeridos na tabela de peças dos 
fabricantes, apresentados em percentuais. 
 
3.2  EXEMPLO: 
 
Exemplo I 
 
VHT - Valor Hora Técnica = R$ 50,00 
D = Desconto aplicado sobre o valor da hora técnica e sobre a tabela de preços dos 
fabricantes = 10% 
 
VT= VHT + (100-D)  
VT = 50,00 + (100-10) 
VT = 50,00 + R$90,00 
VT = 140,00 
 
O menor valor obtido na fórmula será o vencedor deste certame. 
 
Valor Máximo de Referência por mão de obra/hora:  R$ 175,00 (cento e setenta e cinco 

reais) 

Valor Máximo de Referência para Peças:  R$ 4.200,00 ( quatro mil e duzentos reais) 

 

Não serão aceitas propostas com valores maiores que os estipulados nestes Termos 
de Referência. 
 
DECLARO, sob as penas da lei, que os itens ofertados atendem todas as especificações 
exigidas no Edital e no Termo de Referência. 
 
DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos 
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos 
sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
 
 

Salesópolis, em ____ de ________________ de 2019. 
 
 

________________________ 
Assinatura do representante legal 
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___________________________ 

Nome do representante legal: 

ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO N° 001/2019 

PROCESSO CM N°. 043/2019 
 
ATA DE REGISTRO n°______ 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
MECÂNICA, ELÉTRICA, FUNILARIA, PINTURA 
(CORRETIVA, PREVENTIVA E ESTÉTICA) E 
CAPOTARIA/TAPEÇARIA, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, 
GEOMETRIA/ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E 
CAMBAGEM, FLUIDOS E LUBRIFICANTES, NOS 
VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA 
OPERACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS. 

 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, com sede na Rua Alferes José Luiz de 
Carvalho, Nº 380, na cidade de Salesópolis, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF                               
Nº 46.000.451/0001-20, devidamente representada por seu Presidente, Vereador CLAUDIO 
DO PRADO MORAES, brasileiro, casado, portador do RG nº ____________ SSP-SP 
inscrito no CPF/MF sob o nº ___________ com endereço na 
_____________________________, ora denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e a 
empresa __________________________, inscrita no CNPJ sob nº ___________________, 
com sede na _______________________, nº ____, ______________ - __, representada na 
forma de seu estatuto/contrato social pelo Senhor ________________, RG nº 
_____________ e CPF nº _______________, na qualidade de vencedora do Pregão nº 
001/2019, nos termos das Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Resolução n° 502/2019 
e suas alterações, doravante denominado simplesmente PRESTADOR REGISTRADO, 
firmam a presente Ata de Registro de Preços, autorizado pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente nos autos do Processo CM nº 043/2019, com as seguintes cláusulas: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
 

1.1 - OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, 
funilaria, pintura (corretiva, preventiva e estética) e capotaria/tapeçaria, incluindo o 
fornecimento e troca de peças, acessórios, geometria/alinhamento, balanceamento e 
cambagem, fluidos e lubrificantes, nos veículos oficiais pertencentes à frota operacional da 
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Câmara Municipal de Salesópolis, de acordo com o estabelecido neste instrumento 
convocatório e em seus termos anexos. 
 
1.2     Considera-se parte integrante do presente instrumento os seguintes documentos: a) 
Edital do Pregão nº 001/2019 e seus anexos; b) Proposta de ____de _____de 2019, 
apresentada pelo PRESTADOR REGISTRADO; c) Ata da sessão do Pregão nº 001/2019. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1  A validade do registro de preços formalizado nesta Ata será de 1 ano, contado a 
partir da data de sua assinatura. 
 
2.2 O valor eventual previsto para as despesas durante a vigência desta ARP é estimado 
em R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
3.1 Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade 
com as obrigações assumidas. 
 
3.2 Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades. 
 
3.3 Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
Compatibilidade com aqueles registrados na ata, promovendo as negociações necessárias 
ao ajustamento do preço, publicando trimestralmente os preços registrados. 
 
3.4  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR REGISTRADO 
 
4.1 Realizar os serviços contratados e o fornecimento das peças, obedecendo 
rigorosamente ao disposto no Edital. 
 
4.2 Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pela Câmara de Salesópolis referente às condições firmadas na presente Ata. 
 
4.3 Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata. 
 
4.4 Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
habilitação exigidas no Edital. 
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4.5 Entregar os veículos limpos, interna e externamente e aspirados, quando for o caso, 
após a execução dos serviços. 
 
4.6 Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam realizados com 
esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 
 
4.7 Zelar pela guarda dos veículos que estiverem na sua responsabilidade, 
responsabilizando-se por quaisquer danos ocorridos aos mesmos. 
 
4.8 Executar quaisquer serviços não relacionados no Termo de Referência, mas 
considerados essenciais ou imprescindíveis ao funcionamento dos veículos. 
 
4.9 Indicar à Câmara Municipal o Preposto, com competência para manter entendimentos 
e receber comunicações acerca do objeto do contrato. 
 
4.10 Não utilizar mão-de-obra de terceiros SEM EXPRESSA E PRÉVIA autorização do 
Contratante, durante a vigência do contrato. 
 
4.11 Possuir pessoal especializado em manutenção de veículos automotores, para 
executar os serviços nos veículos de cada marca específica; 
 
4.12 Entregar na Câmara Municipal as peças e componentes substituídos, devidamente 
acondicionadas, no ato da entrega do veículo consertado. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 
5.1 São preços, unitários e totais, da presente ata de Registro de Preços: 

 

LOTE  DESCRIÇÃO DO LOTE 

PERCENTUAL DE 
DESCONTO SOBRE A 
TABELA DE PREÇOS 

DE PEÇAS DA 
FABRICANTE 

VALOR DA MÃO DE 
OBRA/HORA 

VALOR TOTAL DO 
LOTE 

ÚNICO 
 

    

 
5.2 Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores detentores da Ata 
serão publicados e divulgados em meio eletrônico. 
 
5.3 A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os 
Fornecedores registrados para negociar o novo valor. 
 
5.4 Em cada serviço prestado decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da 
Resolução nº 502/2019, que institui o Registro de Preços neste Poder Legislativo, assim 
como as cláusulas e condições constantes do Edital que precedeu e integra o presente 
instrumento de compromisso. 
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5.5  Dados do fornecedor registrado: 
 

RAZÃO SOCIAL  
CNPJ  
ENDEREÇO  
E-MAIL  
TELEFONE/FAX  

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

 
6.1 A critério da Câmara Municipal, obedecida a ordem de classificação, o(s) licitante(s) 
vencedor (s), cujo(s) preços(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preços, 
será(ão) convocado(s) para assinar a presente ata, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar 
da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à 
proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata. 

 
6.2 A Ata de Registro de Preços não obriga a Câmara Municipal a firmar a contratação, 
podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, objeto desta 
licitação, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o 
beneficiário do registro terá preferência. 

 
6.3 O Legislativo avaliará o mercado constantemente promovendo as negociações 
necessárias ao ajustamento do preço, publicando trimestralmente os preços registrados. 

 
6.4 Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a 
Câmara Municipal negociará com o prestador sua redução, caso contrário, o signatário da 
ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar 
ao requerimento documentação comprobatória. 

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

 
6.6 Cancelados os registros, o Legislativo poderá convocar os demais prestadores, na 
ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação. 

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

 
6.8 O acompanhamento e a fiscalização da contratação, assim como o recebimento e a 
conferência dos serviços prestados, serão realizados pela Secretaria da Casa. 

 
6.9 O Diretor de Transportes atuará como fiscalizador da execução do objeto contratual. 

 
6.10 A Secretaria da Câmara Municipal, tendo como base relatório mensal elaborado, 
expedirá atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como instrumento de 
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avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável 
para a liberação dos pagamentos. 

 
6.11 A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a 
fiscalização do Contrato pelo Legislativo, bem como permitir o acesso a informações 
consideradas necessárias pela Secretaria Administrativa da Casa. 

 
6.12 O Legislativo não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas 
não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, nesta Ata/Termo de 
Referência. 

 
6.13 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes da Contratação. 

 
6.14 Como condição para assinatura desta Ata de Registro de Preços, a Contratada 
deverá entregar ao Contratante, as tabelas vigentes elaboradas/fornecidas pelos fabricantes 
dos veículos e utilizadas pelas concessionárias, relativas ao valor das peças e componentes, 
bem como suas atualizações subsequentes durante a vigência da ata de registro de preços, 
assim como, a tabela tempária aqui solicitada. 

 
6.15 A contratação dos serviços não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia 
ou de responsabilidade entre o Município e os agentes, prepostos, empregados ou demais 
pessoas da Contratada designadas para a execução do objeto, sendo a Contratada a única 
responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre 
ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja 
trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 

 
6.16 A Contratada guardará os veículos sob sua proteção, se responsabilizando pelos 
mesmos, com relação a danos e furtos, sendo vedado o uso do veículo por seus 
funcionários para outros fins que não seja o objeto desta licitação 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 

 
7.1 A Contratada responderá por todo e qualquer dano provocado ao Município, seus 
servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual 
não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento 
exercido pelo Município, obrigando se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los 
integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na licitação. 

 
7.1.1 Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, 
obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pelo Município, decorrentes do não 
cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela Contratada, de obrigações a ela atribuídas 
contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, 
pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo Município a terceiros, multas, penalidades, 
emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros. 
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7.1.2 Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento 
de obrigações definidas como de responsabilidade da Contratada for apresentada ou chegar 
ao conhecimento do Município, este comunicará a Contratada por escrito para que tome as 
providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará 
obrigada a entregar ao Município a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou 
medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe 
for assinado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pela Contratada não a 
eximem das responsabilidades assumidas perante o Município, nos termos desta cláusula. 

 
7.1.3 Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a 
ser exigidas do Município, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pela Contratada, 
independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento ao 
Município, mediante a adoção das seguintes providências: 
 

a) dedução de créditos da Contratada; 
b) execução da garantia prestada, se for o caso e; 
c) medida judicial apropriada, a critério do Município. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
8.1 O pagamento ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após a prestação dos serviços, 
mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura. 
 
8.2 As faturas deverão discriminar os serviços efetivamente prestados e estar 
devidamente atestadas pelo gestor do contrato. 
 
8.3 Os pagamentos pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva serão efetuados 
por hora efetivamente trabalhada. A fração de hora trabalhada deverá corresponder 
proporcionalmente ao valor da hora contratada. 
 
8.4 A Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis reserva-se o direito de 
recusar o pagamento se, no ato da atestação, os veículos não estiverem em perfeitas 
condições de uso com as especificações apresentadas e aceitas. 
 
8.5 A Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis poderá deduzir da 
importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo 
licitante nos termos deste pregão. 
 
8.6 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a 
alteração de preços ou compensação financeira. 
 
8.7 Esta Câmara Municipal descontará do valor devido às retenções previstas na 
legislação tributária vigente à época do pagamento, caso necessário. 
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CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.1 Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo 
Município à Contratada, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de 
liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos do art. 586 do CPC. 
Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação definida nesta Ata/Termo de 
Referência como de responsabilidade da Contratada e que, por eventual determinação 
judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo Município. 

 
9.2 Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas nesta Ata/Termo de 
Referência como de responsabilidade da Contratada, o Município poderá reter parcelas de 
pagamentos ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples comunicação 
escrita à Contratada, bem como executar a garantia prestada ou interpor medida judicial 
cabível. 

 
9.3 11.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente Pregão – REGISTRO DE PREÇOS, ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7 
da Lei n.º 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e da Resolução n° 502/2019. 

 
9.4 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste pregão, ou referente às obrigações 
decorrentes da assinatura de Ata de Registro de Preços, a Câmara Municipal de Salesópolis 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as seguintes sanções: 
 
9.4.1 Advertência; 

 
9.4.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos serviços prestados, no caso de 

inexecução total do objeto deste pregão, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, contado da comunicação oficial; 
 

9.4.3 Multa de 1% (um por cento) sob o valor dos serviços prestados desta licitante e não 
entregue, no caso de inexecução parcial do objeto deste pregão recolhida no prazo 
de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 
 

9.4.4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Câmara Municipal de Salesópolis, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
 

9.5 Aplicam-se ao licitante vencedor as sanções constantes do item anterior, em razão das 
seguintes ocorrências:  
 

9.5.1 Atraso na entrega dos produtos, em relação ao prazo proposto e aceito; 
 

9.5.2 Descumprir com as obrigações estabelecidas na ata de registro de preços, edital e 
nos termos anexos a ele; 
 

9.5.3 Deixar de entregar documentação exigida para o presente certame; 
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9.5.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregão; 

 
9.5.5 Não mantiver as condições da proposta, injustificadamente. 
 
9.6 Será emitida Declaração de Inidoneidade de licitar e de contratar com a 
Administração Pública em geral, garantido o direito de ampla defesa, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade ao licitante que: 
 
9.6.1 Apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 

 
9.6.2 Falhar ou fraudar na execução da ata de registro de preços ou no contrato; 

 
9.6.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

 
9.6.4 Fizer declaração falsa; 

 
9.6.5 Cometer fraude fiscal. 
 
9.7 Além das penalidades citadas, o licitante vencedor ficará sujeito, no que couber, as 
demais penalidades previstas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
 
9.8 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Câmara Municipal de Salesópolis, o licitante vencedor ficará isento das 
penalidades mencionadas. 
 
9.9 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Salesópolis e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será cominada de acordo 
com a gravidade da conduta praticada, bem como, poderão ser aplicadas ao licitante 
vencedor juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
9.10 As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
 
9.11 A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A 
penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer 
das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da 
Contratante. 
 
9.12 As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 
pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 
 
9.13 O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias 
úteis contados da data da intimação do interessado.  
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9.14 O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis 
da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
9.15 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 
judicialmente. 
 
9.16 Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente. 
 
9.17 A inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas na cláusula anterior e das demais consequências previstas em lei ou regulamento, 
enseja a sua rescisão por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, independentemente 
de notificação prévia, devendo o ato ser formalmente motivado nos autos do processo e 
estando assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
9.18 É justo motivo para a rescisão do Contrato a ocorrência das situações previstas no 
artigo 78, incisos I a XVII e respectivos parágrafos da Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 
8.883/94, arcando, a parte que der causa à rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas em Lei ou regulamento. 
 
9.19 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em rescindir 
administrativamente este ajuste, conforme previsão do artigo 77 da Lei n.º 8.666/93, 
atualizada pelas Leis n.ºs 8.883/94 e 9.648/98. 
 
9.20 Além de outras penalidades que possam ser cabíveis, a CONTRATANTE poderá 
aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas no artigo 87 e seguintes da Lei n.º 
8.666/93, atualizada pelas Leis n.ºs 8.883/94 e 9.648/98. 

 
9.21 As despesas decorrentes da aquisição objeto da presente Ata correrão a conta de 
dotações do orçamento do exercício de 2019, e dotações do ano subsequente e terá a 
seguinte classificação orçamentária: Funcional Programática: 01.031.000.1020 – Legislativo 
- Elementos: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e 3.3.90.30.00 – 
Material de Consumo.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 

 
10.1- O foro competente para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato é o Foro da 
Comarca de SALESÓPOLIS-SP. 
 
10.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em três vias de igual 
forma e teor, para todos os fins de direito. 
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Estância Turística de Salesópolis, _____ de __________ de 2019. 

 
 

 
 
 
 
 

CONTRATANTE 
 
 

CONTRATADA 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
_________________________                                       ________________________ 
Nome:                                                                               Nome: 
RG n°                                                                                RG n°   
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO N° 001/2019 
PROCESSO CM N°. 043/2019  

 
 

 
Eu _______________ (nome completo), RG nº ____________, representante 

legal da __________________________________ (denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº _____________, DECLARO, sob as penas da lei, que a 

empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação 

previstos no instrumento convocatório do Pregão nº 001/2019, realizado pela 

Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, inexistindo qualquer 

fato impeditivo de sua participação neste certame. 

 
 

Estância Turística de Salesópolis, _____ de __________ de 2019. 
 

 
 
 
 

_________________________________ 
 

Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 

Nome do Representante: ______________________________________ 
 

RG do Representante:_________________________________________   
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO N° 001/2019 
PROCESSO CM N°. 043/2019  

 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa 

_________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ 

nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 

do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer 

dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando 

apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a 

regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no 

procedimento licitatório do Pregão nº 001/2019, realizado pela Câmara Municipal da 

Estância Turística de Salesópolis. 

 

 

Estância Turística de Salesópolis, _____ de __________ de 2019. 
 

 
 
 
 

_________________________________ 
 

Assinatura do Representante Legal  
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO– PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR E DO 

ADOLESCENTE 
PREGÃO N° 001/2019 

PROCESSO CM N°. 043/2019  
 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

 

............................................ 

 

(data) 

 

  

 

............................................................ 

 

(representante legal) 
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ANEXO VIII 
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

PREGÃO N° 001/2019 
PROCESSO CM N° 043/2019 

 

CONTRATANTE: ___________________________________ 
CNPJ Nº: ___________________________________________ 
CONTRATADA: _____________________________________ 
CNPJ Nº: ___________________________________________ 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): ______________________ 
DATA DA ASSINATURA: _____________________________ 
VIGÊNCIA: _________________________________________ 
OBJETO: ___________________________________________ 
VALOR (R$): ________________________________________ 
ADVOGADO/OAB: __________________________________ 
 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 

1. Estamos CIENTES de que: 
 

O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 
a) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, 
conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 
do TCESP; 
 

b) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 
Civil; 
 

c) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
 
 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
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      b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 
defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
Advogado: 
 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
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eletrônico 


