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PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2017
PROCESSO N° 057/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS LEVES E PESADOS
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES
NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Senhores Fornecedores e Interessados:
Visando a comunicação futura entre esta PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS e sua empresa, solicitamos a Vossa
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à DIRETORIA DE LICITAÇÕES pelo e-mail
dir.licitacao@silveiras.sp.gov.br ou através do telefax (12) 3106-1150 / 3106-1197.
A não remessa deste recibo exime a PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS da responsabilidade da comunicação, por meio
de fax ou 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 página www.silveiras.sp.gov.br, link licitacoes, para eventuais comunicações e/ou
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.
Empresa:_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Endereco:__________________________________________________________________________________________
______________________________________CNPJ:_________________________________________________________
Bairro:_____________________________________________________________________________________________
Cidade:__________________________________________UF:________________________________________________
CEP:__________________________________ E-mail:_________________________________________________________
Telefone:__________________________________Fax:________________________________________________________
Nome por extenso:_____________________________________________________________________________________
Data:_________/_________/__________Assinatura:__________________________________________________________
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PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2017
PROCESSO N° 057/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS LEVES E PESADOS
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES
NO TERMO DE REFERÊNCIA.
A Prefeitura Municipal de Silveiras torna público que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, conforme estabelecido neste instrumento convocatório.
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores,
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Orgânica do Município e Decreto Municipal
nº 031/2012, de 03 de agosto de 2012.
O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL tem como objetivo manter na
entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua conveniência, promover as contratações dos
licitantes vencedores do pregão.
A entidade licitante, não se obriga a contratar dos proponentes vencedores, podendo realizar licitação
específica para a compra ou contratação de um ou mais itens, hipóteses em que, em igualdade de
condições, o beneficiário do registro terá sempre preferência.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
DATA DA REALIZAÇÃO: 30 de junho de 2017.
HORÁRIO DE INÍCIO: 12 horas.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Silveiras, localizada no
Paço Municipal, localizado na Praça Padre Antonio Pereira de Azevedo, 52 – centro - Silveiras, CEP 12.690000. A sessão será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da Equipe de Apoio, designados em
Portaria constante do Processo em epígrafe. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento das empresas
interessadas.
ESCLARECIMENTOS: Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Silveiras, no endereço
especificado para realização da sessão, e-mail: dir.licitacao@silveiras.sp.gov.br ou através do telefax
(12) 3601-1150 / 3601-1197.
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento
convocatório.
Integram este Edital os anexos:
I – TERMO DE REFERÊNCIA;
II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO;
III - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO;
IV - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA;
V – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO ART. 9º, INC. III DA LEI FEDERAL 8.666/93;
VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO;
VII – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL;
VIII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO;
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IX – MINUTA CONTRATUAL;
X – DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO.

1- CONSIDERAÇÃO INICIAL
1.1 - A estimativa de consumo serve apenas como referência, e não vincula, em hipótese alguma,
o consumo efetivo a ser realizado pela Contratante.
2- PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao
objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação.
2.2 - Não será permitida a participação de empresas:
2.2.1 - Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.2 - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.2.3 - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Silveiras, nos termos do inciso III do artigo 87 da
lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;
2.2.4 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;
2.2.5 - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
3 – CREDENCIAMENTO
3.1- Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se
segue:
3.1.1 - Quanto aos representantes:
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado),
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples,
o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 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(a) Pregoeiro(a), 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:
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 III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação);
3.1.3 - Quanto às microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas:
a) Declaração de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa
visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e
do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, que deverá ser feita de acordo com o modelo
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estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2
(Habilitação).
3.2- Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e,
por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
4 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 - A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
NOME DA PROPONENTE
ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA”
PREGÃO Nº 020/2017
PROCESSO Nº 021/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES À
FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
NOME DA PROPONENTE
ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO”
PREGÃO Nº 020/2017
PROCESSO Nº 021/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES À
FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA

5 – PROPOSTA
5.1 - A Proposta deverá ser apresentada datilografada ou impressa, em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem
cotações alternativas, datada e assinada 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 da proponente, endereço completo/CEP, telefone/fax, e-mail (se
houver) e CNPJ do licitante;
5.3.2- Preço unitário por item, em algarismos, expressos em moeda corrente nacional,
apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de encargos, impostos, taxas,
tributos, frete e demais despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto
da presente licitação;
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a) O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de duas
casas decimais;
b) Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado.
5.3.3- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por acordo das partes;
5.4 - Não será obrigatória apresentação de proposta para todos os itens, podendo o licitante
apresentar proposta somente para o(s) item (ns) de seu interesse;
5.5. A marca do produto e, conforme o caso, o modelo;
5.6. A proposta deverá estar datada e assinada.
6 - HABILITAÇÃO
Os licitantes deverão apresentar a documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade
fiscal e trabalhista, qualificações econômico-financeira e operacional, além de declarações
complementares, como segue.
HABILITAÇÃO JURÍDICA
6.1. Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou Ata
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 ou cooperativas,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
6.1.1. Os documentos descritos no subitem anterior deverão estar acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.
6.1.2. Os documentos referidos no item 6.1 serão dispensados da apresentação no
envelope de habilitação, caso a licitante já os houver apresentado no momento do credenciamento.
6.2. 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;
REGULARIDADE FISCAL
6.3. 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;
6.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Material (FGTS), por meio
da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
6.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
6.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da 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;
6.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (de acordo com a Resolução conjunta
SF/PGE 03 de 13/08/2010) por meio da respectiva Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de
negativa, com prazo de validade em vigor na forma da Lei;
6.7.1. Tal exigência é indispensável para empresas inscritas no Estado de São Paulo;
empresas de outros Estados deverão apresentar certidão que comprove inequivocamente que as mesmas
não possuem débito de origem fiscal para com o Estado;
6.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da Certidão
de Regularidade Municipal Mobiliária (notadamente o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN);
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REGULARIDADE TRABALHISTA
6.9. Prova de inexistência de débitos trabalhistas, por meio de apresentação de Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho;
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.10. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo cartório
distribuidor da sede da pessoa jurídica.
QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL
6.11. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01
(um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
6.11.1. Cada atestado deve conter: i) Nome empresarial e dados de identificação da
instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone, e-mail); ii) Local e data de emissão; iii) Nome, cargo e
assinatura do responsável pela veracidade das informações.
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
6.12. Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante
legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho. (Anexo VI).
DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.14. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, autenticada por servidor da administração, ou mesmo cópia
simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo (a) Pregoeiro (a) ou por um
dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;
6.15. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;
6.16. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas;
6.17. - 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;
6.18. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do
licitante;
6.19. O (a) Pregoeiro (a) ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos
órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio
eletrônico;
6.20. 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;
6.21. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de cinco dias úteis, a contar da sessão de abertura dos envelopes, prorrogáveis por igual período, a
critério desta Prefeitura Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
6.22. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 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 art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02;
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6.23. Antes da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preço, a PREFEITURA poderá realizar
diligência/visita técnica, a fim de se comprovar a veracidade do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica
apresentado(s) pela PROPONENTE vencedora do certame, quando, poderá ser requerida cópia do(s)
contrato(s), nota(s) fiscal (is) ou qualquer outro documento que comprove inequivocadamente que o
objeto apresentado no(s) atestado(s) foi(ram) efetivamente cumprido(s).

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.
7.2 - Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao (a) Pregoeiro (a) os
envelopes Proposta de Preços e Documentação de Habilitação.
7.3 - O julgamento será feito pelo critério de menor preço unitário por item, observadas as
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;
7.4 - A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) 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;
7.5 - Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertadas pelos
demais licitantes;
7.6 - Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital.
7.7 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá utilizar a
faculdade prevista no §3º., do artigo 48, da Lei 8.666/93 ou dará por encerrado o certame, lavrando-se
ata a respeito.
7.8 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
7.8.1 - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela;
7.8.2 - 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;
7.8.3 - o(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma verbal e seqüencial, 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.
7.9- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço unitário por item observada a redução mínima de R$0,01 (um centavo de real).
7.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
7.11 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
7.11.1 - 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 mais bem classificada;
7.11.2 - 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;
7.11.3. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência nos termos da
LC 123/2006 e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5(cinco) minutos após o encerramento dos
lances, a contar da convocação do(a) Pregoeiro(a), sob pena de preclusão;
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7.11.4. 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;
7.11.4.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que
apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.
7.11.5 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno
porte;
7.11.6 - 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 art. 4º, inciso XXIII, da Lei 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;
7.11.7. Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e
não configurada a hipótese prevista no subitem 7.11.6, será declarada a melhor oferta àquela proposta
originalmente vencedora da fase de lances.
7.12- Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não
selecionadas por conta da regra disposta no item 7.11.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances,
considerando-se para estas, o último preço ofertado.
7.13 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades constantes deste Edital.
7.14 - o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
7.15 - Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
7.16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do(a)
Pregoeiro(a), será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste
Edital.
7.17 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente
entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a
decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.
7.18 - A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a), anexando aos autos documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.19 - Esta Prefeitura 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.
7.20 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o
licitante será habilitado e declarado vencedor.
7.21 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de
habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subseqüentes, 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.
7.22 - Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de apoio.
7.23 - o(a) Pregoeiro(a), 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 -DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1- Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
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8.1.1 - A petição será encaminhada à autoridade competente pelo certame, aos cuidados
do(a) Pregoeiro(a).
8.1.2 – Resposta à petição será dada no prazo de 01 (um) dia útil.
8.2 - Eventual impugnação deverá ser protocolada no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Silveiras, localizada na Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro - Silveiras, Estado de São
Paulo.
8.2.1 - Admite-se impugnação por intermédio de “fac-símile” ficando a validade do
procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas;
8.2.2 - 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 - As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter
estritamente informal.
8.5 - Dos atos do(a) Pregoeiro(a) 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 que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta
Prefeitura Municipal para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para apresentar contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr
no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
8.5.1- Na hipótese de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a
sua decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado à autoridade competente;
8.5.2- O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo e o seu
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
8.5.3- As contra-razões de recurso devem ser protocolados no setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Silveiras, localizada na Praça Padre Antonio Pereira de Azevedo, 52 – centro –
Silveiras – SP – Cep.: , dirigidos ao Prefeito Municipal.
8.6 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s)
proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo à autoridade competente
homologar o certame e determinar a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro
de Preços.
8.7 - Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s)
mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de homologação do certame e determinar a
convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
9 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES
9.1 - A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das disposições legislação
concernente à matéria, 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)
material(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, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002.
9.4 - Colhidas as assinaturas, esta Prefeitura Municipal providenciará a imediata publicação da
Ata.
9.5 - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da publicação da respectiva Ata.
9.6 - A existência de preços registrados não obriga esta Prefeitura Municipal a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a
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legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação
em igualdade de condições.
9.7 - Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu Registro de
Preços cancelado quando:
9.7.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
9.7.2 - Recusar-se a celebrar o Ata ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo
estabelecido por esta Prefeitura Municipal, sem justificativa aceitável;
9.7.3 - Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àquele praticados no mercado;
9.7.4 - 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;
9.7.5 - 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.
9.8 - 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.
9.9 - 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.
10- DA ORDEM DE ENTREGA
10.1. - A entrega do(s) produto(s) / serviço(s) será realizada de forma PARCELADA, de acordo com
a necessidade da(s) Secretaria(s) interessada(s).
10.2 – A Autorização de Fornecimento expedida após a assinatura da Ata de Registro de Preços
indicará o nome da Empresa, o local da entrega de material, o item e a quantidade solicitada. A
Contratada fica obrigada a entregar o material no prazo pactuado, sob pena de serem aplicadas as
sanções previstas na Ata.
10.3 - A Autorização de Fornecimento será enviada ao fornecedor por meio de fax e/ou e-mail
informado na proposta comercial da Empresa; será ônus da empresa vencedora comunicar eventual
alteração do fax e do e-mail informados em sua proposta comercial.
10.4 - O licitante que convocado recusar-se injustificadamente em confirmar o recebimento da
Autorização de Fornecimento no prazo de 01 (um) dia útil após o recebimento, poderá sofrer as sanções
previstas pela inexecução do ajuste.
10.5 - O prazo máximo para o início da entrega dos materiais é de 10 (dez) dias contados da
confirmação do recebimento da Autorização de Fornecimento.
10.6- O responsável pelo recebimento do material fará a conferência da respectiva nota fiscal
eletrônica/DANFE podendo, se for o caso, recusá-la parcialmente ou totalmente, caso a mesma apresente
discrepância ou não atenda às especificações descritas no termo de referência.
10.7 – A contratação com licitante registrado, após indicação pelo Órgão Gerenciador do Registro
de Preços, será formalizada por intermédio de Ata de Registro de Preços, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra, ordem de entrega ou outro similar, conforme disposto no artigo 62, da
Lei 8666/93.

11- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação futura onerarão os seguintes recursos orçamentários e
financeiros, sem prejuízo de outras que possam ser indicadas durante a vigência da ata de registro de
preços:
* 02.02 – Setor de Administração e Finanças; 02.02.00. Setor de Administração e Finanças;
04.122.0003.2003 – Manutenção da Administração Geral - 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica – 01 – Tesouro;
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* 02.06 – Fundo Municipal de Assistência Social; 02.06.00. Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0007.2028 – Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS - 3.3.90.39 –
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 01 – Tesouro;
* 02.07 – Setor de Obras e Serviços Municipais; 02.07.00. Setor de Obras e Serviços Municipais;
15.451.0008.2021 – Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais - 3.3.90.39 – Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 01 – Tesouro;
* 02.04 – Fundo Municipal de Saúde; 02.04.00. Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0010.2017 –
Manutenção das Atividades fundo Municipal de Saúde - 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica – 01 – Tesouro;
* 02.03 – Diretoria de Educação; 02.03.01. Educação Básica; 12.361.0004.2005 – Manutenção das
Atividades do Ensino Fundamental - 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 01 –
Tesouro;
* 02.03 – Diretoria de Educação; 02.03.01. Educação Básica; 12.365.0004.2033 – Manutenção das
Atividades do Ensino Infantil - 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 01 –
Tesouro;
* 02.03 – Diretoria de Educação; 02.03.03. Educação Recursos Adicionais; 12.361.0004.2012 –
Manutenção das Atividades da Educação - Qese - 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Jurídica – 05 – Recurso Federal;
* 02.03 – Diretoria de Educação; 02.03.03. Educação Recursos Adicionais; 12.361.0004.2013 –
Transporte de Alunos da Rede - Convênios - 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
– 02 – Recurso Estadual;
12 - FORMA DE PAGAMENTO
12.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da respectiva
entrega dos materiais, por meio de depósito em conta corrente indicada pela empresa contratada. Para
entrega do objeto deverá ser emitida a Nota fiscal eletrônica, que deverá ser encaminhada para o e-mail a
ser indicado na respectiva Autorização de Fornecimento.
12.2. -Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota fiscal eletrônica, será
imediatamente solicitado ao contratado a pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta
Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
12.2.1- Caso a contratada não apresente a regularização no prazo estipulado, o prazo
para pagamento será recontado, a partir da data da sua efetiva apresentação.
13 - SANÇÕES
13.1. - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/02.
13.2. - O não cumprimento das obrigações assumidas na presente Ata ou a ocorrência da
hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei
Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, a Ata,
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do
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mesmo diploma legal, no caso de inadimplência e, ainda, será aplicada multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor da contratação.
13.3. - Em caso de possível atraso na entrega do material por fato superveniente à vontade da
Contratada, esta deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados
do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega. Caso a Contratada não cumpra o
prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do objeto, até o
15º (décimo quinto) dia útil, quando será devida a multa pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão
unilateral e a multa prevista no item 13.2.
13.4. - No caso da inexecução da entrega de materiais no dia e horários indicados na Autorização
de Fornecimento, ou de sua entrega parcial em desacordo com o pactuado, será aplicada a multa prevista
no item 13.2, sem prejuízo de rescisão unilateral da Ata e aplicação das sanções previstas no artigo 7º da
Lei Federal nº 10.520/02.
13.4 – A notificação para o recolhimento das multas previstas nos itens 13.2 e 13.3 será feita na
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (DOE-SP) e em órgão de imprensa local ou regional, quando for o
caso, constando o valor, o prazo e o local para o devido recolhimento, ressalvado o direito de defesa do
licitante.
13.4.1 – O não recolhimento das multas previstas incorrerá na inscrição do débito em
Dívida Ativa do Município.
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(A) Pregoeiro(a), no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros
puramente formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
14.3. – Os atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, bem como na página da Prefeitura Municipal de Silveiras, situada no sítio
eletrônico: www.silveiras.sp.gov.br (abertura) e jornal de CIRCULAÇÃO LOCAL (quando disponibilizado).
14.4 – Os demais atos pertinentes, como intimações, comunicados, decisões, extratos e outros
relativos à licitação presente, quando necessários, serão publicados em JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL e, em
sua ausência no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e, acessoriamente, no sítio internet da Prefeitura
Municipal de Silveiras, no endereço <http://www.silveiras.sp.gov.br>, link <licitacoes>.

14.5 - Após a publicação da Ata de Registro de Preços, os envelopes contendo os documentos de
habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o qual
serão inutilizados.
14.6 - A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrentes
de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
14.7 - O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de
Preços é o Foro da Comarca de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
Silveiras, 12 de junho de 2017.

GUILHERME CARVALHO DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
– ESTADO DE SÃO PAULO –
Paço Municipal Prefeito Hélio de Andrade Ferraz - Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 –
Centro – Cep.: 12690-000 - Fone / fax – (12) 3106-1150 / 3106-1197
CNPJ: 45.192.564/0001-01 – e-mail: prefeitura@silveiras.sp.gov.br

PORTAL DO VALE HISTÓRICO
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2017
PROCESSO N° 057/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS LEVES E PESADOS
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES
NO TERMO DE REFERÊNCIA.

1 – APRESENTAÇÃO
1.1 - Este termo de referência tem como objetivo estabelecer as atribuições da CONTRATADA para
com a CONTRATANTE, o relacionamento entre as partes, a forma e a descrição detalhada dos
serviços e dos produtos a serem adquiridos.
2 – OBJETIVO
2.1 – O objetivo da contratação é manter a frota de veículos leves e pesados oficiais de uso da
Prefeitura Municipal de Silveiras-SP, relacionados este Termo de Referência, em perfeitas condições
de uso a qualquer tempo, visando atender as atividades meio e fim com eficiência e eficácia.
2.1.1 Relação dos veículos leves e pesados em que serão realizados os serviços de manutenção,
divididos por suas respectivas Secretarias:
*VEÍCULOS LEVES*

Secretaria da Saúde

Nº

PLACA

MODELO

FABRICANTE

FAB./MODELO

COMBUSTIVEL

LOCAL

1

CPV - 9917

CORS A WIND GL 1.6 MPFI "RONTAM" 4pt

CHEVROLET

1998/1999

GAS OLINA

U.M.S. CENTRO
P.S.F. BOM JESUS

2

CDV - 6022

S10 CAMINHONETE 2.4 "RONTAM"

CHEVROLET

2001/2002

GAS OLINA

3

DBA - 6982

GOL 1.0 SPECIAL Mi 8V 2pt

VOLKSWAGEM

2003/2004

GAS OLINA

U.M.S. CENTRO

4

CMW - 3210

KOMBI CARAT 1.600 LOT. 12 LUGARES "RONTAM"

VOLKSWAGEM

2004/2004

GAS OLINA

U.M.S. CENTRO
U.M.S. CENTRO

5

BPZ - 6753

FI ORINO FURGÃO 1.3 AMBL. "RONTAM"

FIAT

2008/2008

FLEX

6

BPZ - 6752

UNO MILLE FIRE 1.0 FLEX 4pt

FIAT

2009/2009

FLEX

P.S.F. CENTRO

7

BPZ - 6758

DOBLÖ 1.8 AMBL. "REVESCAP"

FIAT

2009/2009

FLEX

P.S .F. MACACOS

8

EEF - 2964

DOBLÖ 1.8 AMBL. "RONTAM"

FIAT

2009/2009

FLEX

U.M.S. CENTRO

9

BPZ - 6757

UNO MILLE ECONOMY 1.0 FIRE 4pt

FIAT

2009/2010

FLEX

P.S .F. MACACOS

10

BPZ - 6764

DUCATO 2.3 MULTIJET / MINIBUS 16L

FIAT

2011/2012

DIESEL

U.M.S. CENTRO

11

DJL - 4597

DUCATO 2.3 MULTI JET / MINIBUS 16 L "RONTAM"

FIAT

2011/2012

DIESEL

U.M.S. CENTRO

12

DJP - 9789

S PRINTER 415 CDI AMBL. U.T.I . "RONTAM"

MERCEDES -BENZ

2013/2013

DIES EL S10

U.M.S. CENTRO

13

BPZ - 6768

KANGOO 1.6 - 16V AMBL. "MARIMAR"

RENAULT

2013/2014

FLEX

U.M.S. CENTRO

14

BPZ - 6766

GOL 1.0 - 8V GERAÇÃO IV 2pt

VOLKSWAGEM

2013/2014

FLEX

U.M.S. CENTRO

15

FSS - 5530

JUMPER 2.3 MULTIJET / M33M MINIBUS 14L

CITROËN

2014/2014

DIES EL S10

U.M.S. CENTRO

16

FSY - 2915

PALIO FI RE ECONOMY 1.0 8V

FIAT

2014/2015

FLEX

U.M.S. CENTRO
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*VEÍCULOS LEVES*

Secretaria da Admistração

Nº

PLACA

MODELO

FABRICANTE

FAB./MODELO

COMBUSTIVEL

LOCAL

17

CDZ - 5668

GOL 1.6 CL 2pt

VOLKSWAGEM

1989/1989

ETANOL

CASA DO AGRI CULTOR

18

DFP - 7459

SAVEI RO 1.6 CL GERAÇÃO IV

VOLKSWAGEM

2006/2007

FLEX

GARAGEM / CENTRO

19

BPZ - 6760

COROLLA GL i 1.8 VVTI 4pt

TOYOTA

2009/2010

FLEX

PODER EXECUTIVO

20

EIM - 3495

GOL 1.0 NOVA GERAÇÃO V 4pt

VOLKSWAGEM

2010/2011

FLEX

GARAGEM / CENTRO

21

EIM - 3969

GOL 1.0 ECOMOTION 8V GERAÇÃO I V 2pt

VOLKSWAGEM

2011/2012

FLEX

GARAGEM / CENTRO

22

EYW - 9365

UNO MI LLE WAY ECONOMY 1.0 FIRE 4pt

FIAT

2011/2012

FLEX

GARAGEM / CENTRO

23

BPZ - 6763

UNO MI LLE WAY ECONOMY 1.0 FIRE 4pt

FIAT

2011/2012

FLEX

CRAS / CENTRO

24

FWC - 9778

DUCATO MINIBUS 2.3

FIAT

2014/2014

DIESEL S10

GARAGEM / CENTRO

25

BVZ - 7326

CARAVAN COMODORO SL/e 2.5 4cc

CHEVROLET

1990/1990

ETANOL

GARAGEM / CENTRO

Nº

PLACA

MODELO

FABRICANTE

FAB./MODELO

COMBUSTIVEL

LOCAL

26

KMN - 3049

17.210 CUMMI NS BASCULANTE 6 m3

VOLKSWAGEM

2004/2004

DIESEL

GARAGEM / MACACOS

27

BPZ - 6761

13.180 EURO III WORKER BASCULANTE 6 m3

VOLKSWAGEM

2010/2010

DIESEL

GARAGEM / CENTRO

28

BPZ - 6762

13.180 EURO III WORKER BASCULANTE 6 m3

VOLKSWAGEM

2010/2010

DIESEL

GARAGEM / CENTRO

29

BPZ - 6765

13.190 CONSTELLATION CARROCERIA

VOLKSWAGEM

2014/2014

DIESEL

GARAGEM / CENTRO

30

FQD - 7360

4400 P7 6x4 TRUCK BASCULANTE 12 m3

I NTERNATIONAL

2014/2014

DIESEL S10

GARAGEM / CENTRO

Nº

PLACA

MODELO

FABRICANTE

FAB./MODELO

COMBUSTIVEL

LOCAL

31
32
33

BPZ - 6767

VOLKSWAGEM

2011/2012

FLEX

GARAGEM / CENTRO

EVM - 9681

GOL 1.0 - 8V GERAÇÃO IV 2pt
UNO VIVACE 1.0
GOL 1.0 8V DOHC GERAÇÃO III

FIAT

2013/2014

FLEX

E.E. DOM EDMUNDO

VOLKSWAGEM

2003/2004

GASOLINA

GARAGEM / CENTRO

Nº

PLACA

MODELO

FABRICANTE

FAB./MODELO

COMBUSTIVEL

LOCAL

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

BWS - 1527

SCANIA 113HL "COMIL" 48L

SCANIA

1991/1992

DIESEL

EDUCAÇÃO / CENTRO

*VEÍCULOS PESADOS*

Secretaria da Admistração

*VEÍCULOS LEVES*

HCL - 7280

*VEÍCULOS PESADOS*

Secretaria da Educação

Secretaria da Educação

BPZ - 6744

VOLKSBUS 16.210 EURO III "CIFERAL" 48L

VOLKSWAGEN

1998/1998

DIESEL

EDUCAÇÃO / CENTRO

CYB - 7449

URBANUS S "BUSSCAR" 32L

MERCEDES-BENZ

2001/2001

DIESEL

EDUCAÇÃO / CENTRO

CDV - 2688

LOTAÇÃO V6 "MARCOPOLO" 22L

VOLARE

2002/2002

DIESEL

EDUCAÇÃO / CENTRO

DJP - 3052

LOTAÇÃO V6 "MARCOPOLO" 22L

VOLARE

2005/2006

DIESEL

EDUCAÇÃO / CENTRO

EEF - 7852

VICINO LO812 "MARCOPOLO" 30 L

MERCEDES-BENZ

2009/2010

DIESEL

EDUCAÇÃO / CENTRO

DJM - 2045

70C17 CITYCLASS 22L + CADEIRANTE

IVECO

2012/2013

DIESEL S10

EDUCAÇÃO / CENTRO

FMX - 9372

V6 LOTAÇÃO "MARCOPOLO" 16L + CADEIRANTE

VOLARE

2013/2014

DIESEL S10

EDUCAÇÃO / CENTRO

FRD - 9940

OF 1519R ORE "CAIO" 60L

MERCEDES-BENZ

2014/2014

DIESEL S10

EDUCAÇÃO / CENTRO

FTP - 0637

VOLKSBUS 8.160 GRANMINI "MASCARELLO" 23L + CADEIRANTE

VOLKSWAGEN

2014/2014

DIESEL S10

EDUCAÇÃO / CENTRO
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2.1.2 Especificação genérica das peças necessárias para manutenção da frota leve e pesada.
2.1.3 Frota veículos leves (carros, utilitários e vans):
1.

AMORTECEDOR DI ANTEI RO UNI D.

1.

JUNTA HOMOCI NÉTI CA LD CAI XA UNI D.

2.

AMORTECEDOR TRASEI RO UNI D.

2.

JUNTA HOMOCI NÉTI CA LD RODA UNI D.

3.

BALANÇA SUSPENSÃO DT UNI D.

3.

KI T EMBREAGEM UNI D.

4.

BASE DA CAI XA DE MARCHA UNI D.

4.

LAMPADA DE DOI S POLO UNI D.

5.

BASE DO MOTOR UNI D.

5.

LAMPADA DE UM POLO UNI D.

6.

BATEDOR AMORTECEDOR DI ANTEI RO UNI D.

6.

LONA FREI O TRASEI RA JOGO

7.

BATEDOR AMORTECEDOR TRASEI RO UNI D.

7.

MAÇANETA DA PORTA DI NTERI RA UNI D.

8.

BI ODO FAROL UNI D.

8.

MAÇANETA PORTAS TRASEI RA UNI D.

9.

BOBI NA I GNI ÇÃO UNI D.

9.

MOLA ESPI RAL DI ANTERI RA UNI D.

10.

BORRACHA DAS PORTAS UNI D.

10.

MOLA ESPI RAL TRASEI RA UNI D.

11.

BORRACHA ESTABI LI ZADOR DT UNI D.

11.

MOTOR DE PARTI DA UNI D.

12.

BUCHA DO EI XO TRASI ERO UNI D.

12.

PALHETA LI MPADOR UNI D.

13.

BUCHAS DA BALANÇA DT UNI D.

13.

PARABRI SA

14.

CABOS BATERI A UNI D.

14.

PARACHOQUE DI ANTEI RO UNI D.

15.

CABOS DE VELAS JOGO

15.

PARACHOQUE TRASEI RO UNI D.

16.

CALOTAS JOGO.

16.

PARAFUSO DA RODA DT UNI D.

17.

CATALI SADOR UNI D.

17.

PARAFUSO RODA TS UNI D.

18.

CI LI NDRO DE FREI O DI ANTEI RO UNI D.

18.

PASTI LHAS DE FREI O DT JOGO

19.

CI LI NDRO DE FREI O TRASEI RO UNI D.

19.

PI VO DA BALANÇA SUSPENSÃO DT UNI D.

20.

CI LI NDRO MESTRE UNI D.

20.

RADI ADOR UNI D.

21.

CORREI A DENTADA UNI D.

21.

REPARO MOTOR DE PARTI DA UNI D.

22.

CORREI A DO ALTERNADOR UNI D.

22.

RETENTOR DA RODA TS UNI D.

23.

COXI M AMORTECEDOR DT UNI D.

23.

RETROVI SOR EXTERNO UNI D.

24.

COXI M AMORTECEDOR TS UNI D.

24.

ROLAMENTO DA CORREI A DENTADA UNI D.

25.

DI SCO DE FREI O DI ANTEI RO JOGO

25.

ROLAMENTO RODA DI NTEI RO UNI D.

26.

ESPELHO REFI L RETROVI SOR EXTERNO UNI D.

26.

ROLAMENTO RODA TRASEI RO UNI D.

27.

FECHADURA PORTA TRASEI RA UNI D.

27.

TAMBOR FREI O TS UNI D.

28.

FECHADURA PORTAS DI ANTEI RA UNI D.

28.

TERMI NAL DE BATERI A UNI D.

29.

FI LTRO AR UNI D.

29.

TERMI NAL DI REÇÃO UNI D.

30.

FI LTRO COMBUSTI VEL UNI D.

30.

VENTI LADOR RADI ADOR UNI D.

31.

FI LTRO DE AR CONDI CI ONADO UNI D.

31.

VI DROS LATERAI S UNI D.

32.

FI LTRO LUBRI FI CANTE UNI D.

32.

VI GI A (VI DRO) TS UNI D.

2.1.4 As peças indicadas são aquelas de substituição de maior incidência, não prejudicando a necessidade do
Munícipio em substituir outras peças não previstas / ou relacionadas às quais deverão seguir os critérios
estabelecidos neste anexo, quanto ao valor de referencia do fabricante, aprovação dos serviços mediante
prévia análise do orçamento a ser apresentado pela CONTRATADA.
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2.1.5 Frota veículos pesados (caminhões e ônibus):
1.

ABRAÇADEIRA MOLAS TS UNID.

48.

LONA FREIO DIANTEIRA JOGO

2.

ALONGADOR PITO UNID.

49.

LONA FREIO TRASEIRA JOGO

3.

AMORTECEDOR DIANTEIRO UNID.

50.

MANGOTE DO RADIADOR UNID.

4.

AMORTECEDOR TRASEIRO UNID.

51.

MANGUEIRA DO HIDRAULICO UNID.

5.

ARANHA DO CUBO UNID.

52.

MAQUINA DO VIDRO DA PORTA UNID.

6.

BARRA DIREÇÃO RETA UNID.

53.

MOLA DIANTEIRA UNID.

7.

BASE DA CABINE UNID.

54.

MOLA TRASEIRA UNID.

8.

BASE DA CAIXA DE MARCHA UNID.

55.

MOTOR DE PARTIDA UNID.

9.

BASE DO MOTOR UNID.

56.

MOTOR INTERCLIMA UNID.

10.

BATERIA 150 Ah UNID.

57.

PALHETA LIMPADOR PAR

11.

BOMBA DE ÁGUA INTERCLIMA UNID.

58.

PARA BRISA (VIDRO) DIANTEIRO UNID.

12.

BORRACHA DO PARA BRISA DIANTEIRA

59.

PARAFUSO DA RODA DT JOGO

13.

BORRACHA ESTABILISADOR DIANTEIRA UNID.

60.

PARAFUSO DE CENTRO JOGO

14.

BUCHA DA MOLA DIANTEIRA UNID.

61.

PARAFUSO RODA TS JOGO

15.

BUCHA MOLA TRASEIRA UNID.

62.

PITO UNID.

16.

CABO DA TOMADA DE FORÇA UNID.

63.

PORCAS RODA DT JOGO

17.

CABOS BATERIA UNID.

64.

PORCAS RODA TS JOGO

18.

CANO DE RETORNO DIESEL UNID.

65.

RADIADOR UNID.

19.

CAPA SINCRONIZADORA 5ª FURADA P/CAIXA CAMBIO UNID.

66.

REPARO CAIXA DE DIREÇÃO UNID.

20.

CARDAN PARCIAL OU COMPLETO UNID.

67.

REPARO CUICA DE FREIO UNID.

21.

CATRACA DE FREIO UNID.

68.

22.

CONJUNTO DE ROLAMENTOS DO PINHÃODO DIFERENCIAL JOGO69.

REPARO VÁLVULA QUATRO VIAS UNID.

23.

COROA DO PINHÃO UNID.

70.

RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR UNID.

24.

CARCAÇA DA CAIXA DE CAMBIO UNID.

71.

RETENTOR PINHÃO DO DIFERENCIAL /FIXO UNID.

25.

CARCAÇA DO BLOCO DO MOTOR UNID.

72.

RETENTOR DA RODA TS UNID.

26.

COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL UNID.

73.

RETENTOR DIANTEIRO CAIXA DE MARCHA UNID.

27.

CORREIA DO ALTERNADOR UNID.

74.

RETENTOR RODA DT UNID.

28.

CRUZETA CARDAN UNID.

75.

RETENTOR TRASEIRO CAIXA MARCHA UNID.

29.

CUBO SINCRONIZADOR 4º E 5ª DA CX DE CAMBIO UNID.

76.

RETROVISOR PAR

30.

CUICA DE FREIO UNID.

77.

ROLAMENTO CAIXA DE MARCHA JOGO

31.

EIXO PILOTO 17 DENTES CAIXA MARCHA UNID.

78.

ROLAMENTO CARDAN UNID.

32.

EIXO PRINCIPAL CAIXA DE MARCHA UNID.

79.

ROLAMENTO CONE COM CAPA DO DIFERENCIAL UNID.

33.

EIXO TRASEIRO UNID.

80.

ROLAMENTO CUBO INTERNO DT UNID.

34.

ESTABILIZADOR DIANT. UNID.

81.

ROLAMENTO CUBO INTERNO TS UNID.

35.

FILTRO DE AR INTERNO UNID.

82.

ROLAMENTO DO EIXO DO DIFERENCIAL UNID.

36.

FILTRO AR EXTERNO UNID.

83.

ROLAMENTO PINHÃO PEQUENO UNID.

37.

FILTRO COMBUSTIVEL UNID.

84.

DIFERENCIAL JOGO

38.

FILTRO INTERCLIMA UNID.

85.

S DIANTEIRO COM BUCHA UNID.

39.

FILTRO LUBRIFICANTE UNID.

86.

S TRASEIRO COM BUCHA UNID.

40.

FILTRO SEPARADOR UNID.

87.

SUPORTE DO RETROVISOR UNID.

41.

TRAVA DE CAMBIO JOGO

88.

TAMBOR FREIO DT UNID.

42.

JUNTA CAIXA CAMBIO JOGO

89.

TAMBOR FREIO TS UNID.

43.

JUMELO UNID.

90.

TERMINAL DE BATERIA UNID.

44.

JUNTA ESCAPAMENTO JOGO

91.

TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO UNID.

45.

KIT EMBREAGEM JOGO

92.

TERMINAL DIREÇÃO DIREITO UNID.

46.

LANTERNA DE FREIO TRASEIRA PAR

93.

TOMADA DE FORÇA UNID.

47.

LOCTTITE 598 BLACK UNID.

94.

VÁLVULA DE QUATRO VIAS UNID.

REPARO MOTOR DE PARTIDA UNID.

2.1.6 As peças indicadas são aquelas de substituição de maior incidência, não prejudicando a necessidade do
Munícipio em substituir outras peças não previstas / ou relacionadas às quais deverão seguir os critérios
estabelecidos neste anexo, quanto ao valor de referencia do fabricante, aprovação dos serviços mediante
prévia análise do orçamento a ser apresentado pela CONTRATADA.
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3 – OBJETO
3.1 – A presente licitação tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados, de forma contínua, abrangendo: mecânica,
arrefecimento do motor, refrigeração (ar condicionado), revisão elétrica e eletrônica, capotaria/tapeçaria,
lanternagem e pintura, alinhamento, cambagem e balanceamento, serviço de guincho, recarga e/ou troca dos
extintores que estejam vencidos ou sem carga ou pressão, bem como o fornecimento de peças originais ou
genuínos e acessórios de reposição originais ou genuínos, com padrões de qualidade e garantia dos veículos
automotores oficiais para a Prefeitura Municipal de Silveiras _ SP, de acordo com as especificações técnicas
consignadas neste Termo de Referência.
4 – JUSTIFICATIVA
4.1 - O uso intensivo dos veículos da frota linha leve e pesada da Prefeitura Municipal de Silveiras – SP nos
serviços pertinentes a Instituição, torna imprescindível a manutenção preventiva e corretiva mecânica, elétrica,
funilaria e pintura, capotaria/tapeçaria, serviços de guincho, serviços de alinhamento de direção, cambagem e
balanceamento de rodas, bem como a aplicação e/ou fornecimento de peças originais ou genuínos e acessórios
básicos originais ou genuínos, para que os mesmos estejam sempre em perfeitas condições de funcionamento.
4.2 - A contratação de empresa especializada para manutenção e reparo dos veículos de categoria leve e
pesados, é de suma importância, pois a boa técnica recomenda a adoção de procedimentos preventivos e
corretivos, objetivando a utilização de veículos em perfeitas condições de uso e bom estado de conservação a
qualquer tempo, a fim de que os serviços desenvolvidos, dependentes dos veículos, não sofram
descontinuidade, prezando ainda pela segurança e integridade dos usuários.
5 – DA SUBCONTRATAÇAO
5.1 – A contratada, caso necessário, poderá SUBCONTRATAR, sem prejuízo do disposto no art. 72 da lei federal
8666/93, os serviços de funilaria, pintura, guincho e limpeza, mediante prévia anuência e autorização da
CONTRATANTE.
5.2 - A subcontratação, permitida nesta licitação, somente com relação aos serviços indicados no item anterior,
justifica-se pela ampliação da concorrência entre os licitantes, de modo a possibilitar um número maior de
participantes na licitação.
5.3 - Ocorrendo subcontratação dos referidos serviços, somente a empresa vencedora da licitação
(CONTRATADA) poderá emitir NOTA FISCAL à prefeitura.
6 – QUALIFICAÇÕES TÉCNICA
6.1 - O (s) licitante (s) deverá (ao) apresentar (um) ou mais atestados ou declaração de capacidade técnica, em
nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do
pregão.
7 – DESCRIÇÕES DETALHADA DOS SERVIÇOS
7.1 – Os serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria, pintura e
capotaria/tapeçaria, incluindo o fornecimento e/ou troca de peças, acessórios, alinhamento, balanceamento e
cambagem, nos veículos oficiais relacionados pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de
Silveiras - SP, serão executados, no todo ou em parte, conforme a seguir discriminados:
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7.1.1 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Serviços de caráter revisional, com ocorrência em intervalos regulares de
quilometragens percorridas ou tempo de utilização, previstos no manual de manutenção dos veículos,
compreendidos basicamente na substituição de componentes de vida útil pré-determinada, tais como:
correias, velas, bicos injetores, pastilhas e lonas de freio etc., sem prejuízo de outros componentes necessários.
7.1.2 – MANUTENÇÃO CORRETIVA: São todos os serviços e reparos necessários aos defeitos ocorridos
acidentalmente como, por exemplo: quebra ou defeitos de componentes e desgastes prematuros de peças.
7.1.3 – SERVIÇOS MECÂNICOS:
7.1.3.1 – Desmontagem, reparo, montagem e ajuste de motores a combustão de baixa e alta pressão movidos
a gasolina, diesel.
7.1.3.2 – Desmontagem, reparação, montagem e ajuste de cubos de roda, rodas, borracharia , manutenção e
recuperação de ar-condicionado, alinhamentos, cambagem e balanceamento, carburadores, injetores de
combustíveis mecânicos e/ou eletrônicos, mangas e eixos de transmissão, bombas d’água, de combustível e
outros, 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 (ais),
distribuição, direção, engrenagens diversas, amortecedores, desmontagem, reparação e montagem de feixe de
molas (dianteiro e traseiro), suspensão, magnetos, mancais, suportes, biela, pistões, enfim, todos os serviços
mecânicos e hidráulicos do veículo, inclusive, substituição de peças e acessórios avariados ou com defeito, com
exceção dos serviços de retifica de motores.
7.1.4 – SERVIÇOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
7.1.4.1 – 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.
7.1.5 – SERVIÇOS DE CAPOTARIA/TAPECARIA
7.1.5.1 – Conserto, com fornecimento e colocação de forramentos e peças necessárias à manutenção e/ou
reforma do estofamento dos veículos.
7.1.6 – SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/FUNILARIA E PINTURA
7.1.6.1 – Conserto e reparação de avarias na carroceria dos veículos, se necessário com substituição de peças
ou componentes.
7.1.7 – SERVIÇOS DE LAVAGEM
7.1.7.1 – Os veículos, após a manutenção, deverão ser entregues perfeitamente lavados e limpos, sem ônus
adicionais para a Prefeitura Municipal de Silveiras - SP.
7.1.8 – SERVIÇOS DE GUINCHO/REBOQUE E SOCORRO MECÂNICO
7.1.8.1 – Compreende os serviços de reboque, através de veículo de socorro tipo guincho, com plantão de 24
(vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, para deslocamentos de veículos com pane elétrica/mecânica e
sem condições de uso, sendo que o valor a ser pago será o Km/rodado, caso necessário.
7.1.8.2 - Obrigações da CONTRATADA:
7.1.9 - A manutenção preventiva e corretiva será realizada mediante emissão de solicitação de execução de
serviço, e depois de chamado do Setor de Transporte da Prefeitura Municipal de Silveiras - SP, e terá por
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finalidade corrigir as falhas/defeitos, efetuando os necessários reparos e consertos, inclusive a substituição de
peças desgastadas pelo uso se necessário.
7.1.10 – Toda manutenção corretiva só será executada após o registro da avaliação do estado de conservação
do veículo e da emissão do orçamento analítico, devidamente aprovado pelo Setor de Transporte da Prefeitura
Municipal de Silveiras - SP que solicitou o serviço.
7.1.11 – O material necessário à manutenção e correção deverá ser fornecido pela empresa vencedora da
licitação, devendo para tanto, comprometer-se a fornecer as ferramentas e equipamentos necessários ao tipo
de serviço a ser realizado.
7.1.12 – Os serviços executados, bem como fornecimento de peças e acessórios, deverão ser originais ou
genuínos e ter garantia mínima de noventa dias ou, no caso de peças e acessórios com garantia de fábrica, a
periodicidade determinada pelo fabricante.
7.1.13 – Os serviços serão executados com estrita observância dos valores constantes das tabelas dos
fabricantes, que deverão ser fornecidas a Prefeitura municipal de Silveiras – SP pela empresa vencedora
quando da assinatura do instrumento contratual, por meio físico (papel) e eletrônico (sistema ou mídia),
contendo, no mínimo: Tabelas do Fabricante de Tempo Padrão de Reparos (homem/hora), para os serviços de
mão-de-obra;
7.1.13.1 – Apresentar anualmente a Tabela Oficial de Preços de Peças e Acessórios Novos Originais e Genuínos,
emitida pelo fabricante dos veículos.
7.1.14 – Preliminarmente aos serviços, será apresentado orçamento discriminativo, quantidade e preço, o qual
será analisado pelo Setor de Transporte da Prefeitura Municipal de Silveiras - SP, que decidirá a realização dos
serviços.
7.1.15 – A empresa vencedora deverá atender prontamente a todos os chamados que venha receber do Setor
de Transporte da Prefeitura Municipal de Silveiras – SP no prazo máximo de quatro horas, contados do registro
da solicitação dos serviços, quando da ocorrência de panes em componentes dos equipamentos, excetuandose as revisões de caráter preventivo, que obedecerá à escala de periodicidade a ser definida entre as partes
(podendo ser alterado, de comum acordo entre as partes, de acordo com a necessidade).
7.1.16 – A CONTRATADA deverá após a manutenção, encaminhar ao Setor de Transporte da Prefeitura
Municipal de Silveiras - SP, no prazo máximo de quarenta e oito horas, relatório de Assistência Técnica, com
todas as falhas do veículo, numeradas tipograficamente, contendo o orçamento do serviço, onde serão
anotados os dados relevantes, discriminando todos os itens revisados, consertados e substituídos e, incluir no
relatório o início do atendimento do veículo que apresentou defeito, e ainda, os diagnósticos técnicos
referentes aos problemas que ocasionaram tais defeitos.
7.2 - As manutenções corretiva e preventiva somente poderão ser executadas mediante a apresentação de
REQUISIÇÃO DE SERVIÇO, numerada, devidamente preenchida e assinada pelo Setor de Transporte da
Prefeitura Municipal de Silveiras - SP.
7.3 - A Requisição de Serviço que deverá ser disponibilizada pela CONTRATADA, por meio físico (papel) ou
eletrônico, especificará as identificações do veículo (marca modelo, placa, a modalidade de manutenção,
indicando qualquer defeito eventualmente identificado e, se possível o serviço a ser realizado);
7.4 - A empresa, ao receber a Requisição de Serviço, deverá registrar a data e o horário do recebimento,
apontando assinatura e identificação do preposto.
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7.5 - A empresa comunicará o Setor de Transporte da Prefeitura Municipal de Silveiras - SP a necessidade de
substituir qualquer peça ou componente, apresentando relatório técnico que indique o defeito detectado,
acompanhado de orçamento detalhado dos itens a serem substituídos e quantitativos de horas a serem
demandadas, sendo que os serviços SOMENTE poderão ser realizados mediante APROVAÇÃO.
7.6 - A Contratada deverá possuir instalações (matriz ou filial) para realização dos serviços na cidade de
Silveiras-SP ou cidades próximas distantes até 90 km, para atender os serviços a serem contratados,
correndo ás suas expensas as despesas de deslocamento em caso de o(s) veículos estejam imobilizados.
7.7 - A Contratada terá que dispor de uma infraestrutura capacitada e suficiente para atender todos os
serviços estabelecidos neste Termo de Referência.
8 – PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1 – Os serviços deverão ser executados nos prazos abaixo estabelecidos, contados a partir da aprovação do
orçamento prévio e competente REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS expedida pela Coordenação de Transporte da
Prefeitura Municipal de Silveiras - SP:
8.1.1 – serviços de lanternagem/funilaria e pintura: O prazo de execução deverá ser estabelecido de comum
acordo com a empresa, levando-se em consideração o grau de avaria nos veículos;
8.1.2 – serviços de guincho/reboque e socorro mecânico mediante acordo entre as partes contratantes.
8.1.3 – Demais serviços: mecânica, hidráulica... 07 (sete) dias.
8.2 – Os prazos a que se referem os itens poderão ser prorrogados uma vez, por período estabelecido entre as
partes, mediante solicitação fundamentada e entregue ao Fiscal do Contrato antes do vencimento do prazo
inicial, cabendo-lhe manifestar-se no prazo de 01 (um) dia, exceto quanto aos serviços de guincho/reboque e
socorro mecânico.
8.3 - Os prazos descritos no presente item se aplicam, também, no caso de subcontratação.

9 – DOS ITENS PARA LICITAÇÃO
ITEM

01

02

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Contratação de empresa especial na
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de veículos LEVES
e PESADOS, de forma contúnua,
abrangendo: mecânica geral, sistema de
arrefecimento e/ou refrigeração do
motor, revisão e manutenção do
sistema de ar condicionado dos veículos
da frota, revisão elétrica e eletrônica,
lanternagem e pintura, alinhamento,
cambagem e balanceamento em geral,
hidráulica, capotaria/tapeçaria, bem
como fornecimento de peças e
acessórios de reposição original ou
genuína, com padrões de qualidade e
garantia das peças e serviços para
veículos automotores oficiais que
atendem a Prefeitura Municipal de
Silveiras – Sp

UNIDADE

QTDE ESTIMADA ANUAL
HORA/HOMEM

VALOR/HORA R$

1.500h – VEÍCULOS
LEVES (CARROS
PEQUENOS, UTILITÁRIOS
E VANS)

VALOR TOTAL R$

R$ 86,33

R$ 129.495,00

R$ 166,00

R$ 199.200,00

HORA
1.200h – VEÍCULOS
PESADOS / CAMINHÕES,
ÔNIBUS E
MICROÔNIBUS)

SERVIÇO DE GUINCHO

03
04

PERÍMETRO
DENTRO DO PERÍMETRO URBANO
FORA DO PERÍMETRO URBANO

UNIDADE
KM / RODADO
KM / RODADO

LEVES / PESADOS
2.000
2.000

VALOR UNIT.
R$ 24,00
R$ 6,92

VALOR TOTAL
R$ 48.000,00
R$ 13.840,00
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ESCLARECIMENTOS
Esclarecimentos poderão ser prestados pela Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de
Silveiras, no endereço especificado para realização da sessão, e-mail: dir.licitacao@silveiras.sp.gov.br
ou através do telefax (12) 3106-1150 / 3106-1197.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2017
PROCESSO N° 057/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS LEVES E PESADOS
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES
NO TERMO DE REFERÊNCIA.
ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede administrativa na Rua XV de Novembro, n.º 261 - Centro, Silveiras, São Paulo, inscrita no
CNPJ sob o n.º 45.192.564/0001-01, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr.
GUILHERME CARVALHO DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG n°. 8.955.971 e CPF n°.
019.207.398-23, residente e domiciliado nesta cidade, doravante designada PREFEITURA, e a(s)
empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de
preferência por classificação, doravante denominada(s) DETENTORA(S), resolvem firmar o presente
ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, da legislação municipal
concernente, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e
cláusulas a seguir estabelecidas.
DETENTORA (S):
DETENTORA
Denominação: ..............................................
Endereço: .....................................................
CNPJ: ...........................................................
Representante Legal: ...................................
CPF: .............................................................

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS LEVES E PESADOS
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES
NO TERMO DE REFERÊNCIA
2 - Características:
ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

QTD

UN

MARCA

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DA ENTREGA DE MATERIAIS
2.1. A entrega do(s) produto(s) / serviço(s) será(ão) realizada(s) de forma parcelada, de acordo com a
necessidade da(s) Secretaria(s).
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2.2 – A Autorização de Fornecimento expedida após a assinatura da Ata de Registro de Preços indicará o
nome da Empresa, o local da entrega de material, o item e a quantidade solicitada. A Contratada fica
obrigada a entregar o material no prazo pactuado, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas na
Ata.
2.2.1- A Autorização de Fornecimento será enviada ao fornecedor por meio de fax e/ou e-mail
informado na proposta comercial da Empresa; será ônus da empresa vencedora comunicar eventual
alteração do fax e do e-mail informados em sua proposta comercial.
2.3- O prestador de serviço / fornecedor de material que, convocado, recusar-se injustificadamente em
confirmar o recebimento da Autorização de Fornecimento no prazo de 01 (um) dia útil após o
recebimento, poderá sofrer as sanções previstas pela inexecução do ajuste.
2.4- O prazo máximo para a entrega do(s) material(is) / serviço(s) é de 10 (dez) dias contados da
confirmação do recebimento da Autorização de Fornecimento.
2.5- Os materiais serão entregues conforme estabelecido no Termo de Referência, no local indicado na
Autorização de Fornecimento, correndo por conta da Contratada todas as despesas decorrentes do
mesmo;
2.6- O responsável pelo recebimento fará a conferência da respectiva nota fiscal eletrônica (DANFE)
podendo, se for o caso, recusá-la parcialmente ou totalmente, caso a mesma apresente discrepância ou
não atenda às especificações descritas no termo de referência.
2.7 – A contratação com proponente registrado, após indicação pelo Órgão Gerenciador do Registro de
Preços, será formalizada por intermédio de Ata de Registro de Preços, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra, Autorização de Fornecimento ou outro similar, conforme disposto no
artigo 62, da Lei 8666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua publicação, cabendo ressaltar que a vigência do contrato e/ou da Autorização de Fornecimento
poderá ser diversa daquela descrita para a Ata de Registro de Preços, devendo, contudo, ser firmado
dentro do período de vigência da respectiva ata.
CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO
4.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da respectiva entrega
dos materiais, por meio de depósito em conta corrente indicada pela empresa contratada. Para entrega
do objeto deverá ser emitida a Nota fiscal eletrônica, que deverá ser encaminhada para o e-mail a ser
indicado na respectiva Autorização de Fornecimento.
4.2. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota fiscal eletrônica (DANFE), será
imediatamente solicitado ao contratado a pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta
Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
4.2.1- Caso a contratada não apresente a regularização no prazo estipulado, o prazo para
pagamento será recontado, a partir da data da sua efetiva apresentação.
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA(S) DETENTORA(S)
5.1- Entregar, nas condições previstas no Edital do Pregão nº. __/2017 e nesta Ata, os produtos e
materiais objeto deste ajuste.
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5.2- Substituir no prazo ajustado, após notificação, o(s) materiais(s) recusado(s).
5.3- Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.
5.4- Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
6.2- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.
6.3- Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a entrega dos materiais.
6.4- Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade na entrega do material.
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES
7.1. O não cumprimento das obrigações assumidas na presente Ata ou a ocorrência da hipótese prevista
no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02
autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, esta Ata, independentemente de
interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no
caso de inadimplência, e ainda, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.
7.2.. Em caso de possível atraso na entrega do material por fato superveniente à vontade da Contratada,
esta deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo
estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período, ou seja, por no máximo
mais 3 dias úteis. Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela
Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da
contratação, por dia de atraso na entrega do material, até o 15º (décimo quinto) dia útil, quando será
devida a multa pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão unilateral e a multa prevista no item 7.1.
7.3. No caso da não entrega dos materiais no dia e horários indicados na Autorização de Fornecimento, ou
de sua entrega de forma inadequada, será aplicada a multa prevista no item 7.2, sem prejuízo de rescisão
unilateral da Ata e aplicação das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão
nº. ___/___ com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S);
8.2- A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles
poderão advir.

CLÁUSULA NONA – FORO
9.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o
Foro da Comarca de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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9.2- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada
conforme, vai assinada pelas partes.
Silveiras, __ de _____ de 2017.

GUILHERME CARVALHO DA SILVA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL
NOME DO REPRESENTANTE
DETENTORA

Testemunha:

Testemunha:

CPF: ______________________________

CPF: ______________________________
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PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2017
PROCESSO N° 057/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS LEVES E PESADOS
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES
NO TERMO DE REFERÊNCIA.
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

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 ___/____, realizado pela Prefeitura Municipal de
Silveiras, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Data e assinatura do representante legal

* OBSERVAÇÃO: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO OBRIGATORIAMENTE NO ATO DO
CREDENCIMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES 01 E 02, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DE CÓPIA DO
CONTRATO SOCIAL.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2017
PROCESSO N° 057/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS LEVES E PESADOS
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES
NO TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou COOPERATIVA

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a
empresa
____________________________(denominação
da
pessoa
jurídica),
CNPJ
nº
________________________é (microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa), nos termos
do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e do art. 34 da Lei
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a
exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº
__/_____, realizado pela Prefeitura Municipal de Silveiras.

Data e assinatura do representante legal

* OBSERVAÇÃO: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES 01 E 02, NO ATO DO
CREDENCIMENTO.
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 9º, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

___________________________ , inscrita no CNPJ nº _____________________, por intermédio de seu
representante

legal

(procuração

anexa),

Sr.

(a)

_________________,

portador

do

RG

nº

______________________ e CPF nº ________________________, DECLARA, para os devidos fins que cumpre
com o disposto no artigo 9º, inciso III da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

Cidade, _____ de ________ de 2017

_______________________
ASSINATURA E CARIMBO

* OBSERVAÇÃO: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO DENTRO DO ENVELOPE 02, SOB PENA DE
INABILITAÇÃO.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2017
PROCESSO N° 057/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS LEVES E PESADOS
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES
NO TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu
___________________(nome
completo),
representante
legal
da
empresa
_____________________(denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão
Presencial nº __/____, da Prefeitura Municipal de Silveiras, declaro, sob as penas da lei, que a
__________________(denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o
Ministério do Trabalho e não possui, em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal.

Data e assinatura do representante legal

* OBSERVAÇÃO: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO DENTRO DO ENVELOPE 02, SOB PENA DE
INABILITAÇÃO
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ANEXO VII - PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2017
PROCESSO N° 057/2017
DADOS DA EMPRESA LICITANTE:
Razão social: _________________________________________ CNPJ nº.: __________________________
Banco: _____________ Agência nº.: _________________ Conta nº.: ______________________________
Endereço completo: _____________________________________________________________________
Telefone: ____________________________________________________________Fax: ______________
E-mail: ________________________________________________________________________________
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QUANT

UNID

01

REGISTRO DE PREÇOS P/ FUTURA CONTRATAÇÃO
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AOS
VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À FROTA
MUNICIPAL,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

1.500

HORA /
HOMEM

1.200

HORA /
HOMEM

02

REGISTRO DE PREÇOS P/ FUTURA CONTRATAÇÃO
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AOS
VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA
MUNICIPAL,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

2.000

KM/RODADO

03

REGISTRO DE PREÇOS P/ FUTURA CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇO DE REMOÇÃO, POR INTERMÉDIO DE
VEÍCULO DO TIPO GUINCHO, PARA VEÍCULOS
LEVES E PESADOS, DENTRO DO PERÍMETRO
URBANO.

2.000

KM/RODADO

04

REGISTRO DE PREÇOS P/ FUTURA CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇO DE REMOÇÃO, POR INTERMÉDIO DE
VEÍCULO DO TIPO GUINCHO, PARA VEÍCULOS
LEVES E PESADOS, FORA DO PERÍMETRO
URBANO.

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

Validade da proposta (não inferior a 60 dias): ____________________________________
Prazo de entrega: Conforme Edital e Termo de Referência.
DECLARAÇÕES:
1 - Declaro que os preços cotados não sofrerão qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, e já
estão incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de encargos, impostos, taxas, tributos, frete
e demais despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto do Pregão
___/____;
2 - Declaro que aceito todas as exigências do Edital ___/_____; e de seus Anexos.
Local, data.
_________________________________________________
Representante Legal (RG E CPF)
CARIMBO EMPRESA
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D
ANEXO VIII
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
CONTRATADA:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS LEVES E PESADOS
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES
NO TERMO DE REFERÊNCIA.
ADVOGADO(S): ANDREA MAURA LARCEDA DE LIMA
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Silveiras, __ de __________ de ______.
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
NOME E CARGO: GUILHERME CARVALHO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL
E-MAIL INSTITUCIONAL: ________________________________________
E-MAIL PESSOAL: ______________________________________________
ASSINATURA: _________________________________________________

CONTRATADA:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA
NOME E CARGO: _______________________________________________.
E-MAIL INSTITUCIONAL: _________________________________________.
E-MAIL PESSOAL: _______________________________________________.
ASSINATURA: __________________________________________________
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ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017

- MINUTA CONTRATO Nº ____/2017
Termo de Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal
de Silveiras e a empresa ____, tendo por objeto a
____________________________________.
Pregão nº _____/2017.
Processo nº ___/2017.
Valor da Contratação: R$ ____ (____).
Vigência: ___ (___) meses.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
administrativa na Rua XV de Novembro, n.º 261 - Centro, Silveiras, São Paulo, inscrita no CNPJ sob o
n.º 45.192.564/0001-01, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. GUILHERME
CARVALHO DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG n°. 8.955.971 e CPF n°. 019.207.398-23,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de
outro lado, a empresa _________, pessoa de direito privado, com sede na _______, nº ___ – bairro:
_______, na cidade de ________, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º ____ e I.E n°. ____,
neste ato representada por seu sócio-proprietário, Sr. ______, portador da cédula de identidade RG.
nº. ______ e CPF n°. ____, residente e domiciliado na _____, nº ___ – bairro: ____, na cidade de
________, Estado de São Paulo, adiante designada simplesmente CONTRATADA, ajustam o que se segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto deste termo a contratação de empresa PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA,

CORRETIVA E SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES À FROTA
MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE
REFERÊNCIA, de acordo com especificações constantes no Anexo I do Edital do Pregão Presencial 019/2017,
que rubricada pelas partes passam a fazer parte integrante deste contrato.
1.2 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os documentos a
seguir relacionados, os quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar: o instrumento convocatório do
certame licitatório acima indicado, bem como a respectiva proposta, elaborada e apresentada pela
CONTRATADA, datada de ________/____/______.
1.3 - A critério exclusivo da CONTRATANTE, o objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou
acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades acima ajustadas, mantidas as condições
comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento. Reduções maiores do que 25% (vinte e cinco por cento)
somente serão aceitas se decorrentes de acordo celebrado entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
2.1 – O prazo de vigência deste contrato, contado da assinatura do presente termo, será de ___ meses / dias.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL
3.1 – O presente instrumento tem o valor de R$ .................... (...........................)
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CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 – As despesas com a execução deste instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária nº.
.....................................
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 – O preço proposto será o apresentado na proposta da proponente vencedora.
5.1.1 – Os valores poderão ser reajustados na forma expressa no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei
Federal nº 8666/93 e alterações.
5.1.2 – Os pagamentos deverão ocorrer através de crédito em conta corrente em nome da Contratada,
que será precedido de pedido emitido pela Administração, cuja descrição deverá ser idêntica aos serviços
prestados e faturados.
5.1.3. – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da respectiva
entrega dos serviços/materiais, por meio de depósito em conta corrente indicada pela empresa contratada.
Para entrega do objeto deverá ser emitida a Nota fiscal eletrônica, que deverá ser encaminhada para o e-mail:
dir.licitacao@silveiras.sp.gov.br
5.1.4. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota fiscal eletrônica, será imediatamente
solicitado ao contratado a pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
5.1.4.1. Caso a contratada não apresente a regularização no prazo estipulado, o prazo para
pagamento será recontado, a partir da data da sua efetiva apresentação.
5.1.5. – Fica, em qualquer hipótese, ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratadas
em face de superveniência de leis e/ou normas federais disciplinando a matéria.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 – Para a realização do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a executar os serviços de
acordo com o termo de referência (Anexo I), atender a todas a premissas e considerações constantes no objeto
do Edital do Pregão Presencial 020/2017.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 – Pela realização do objeto da presente avença, obriga-se a PREFEITURA a pagar à CONTRATADA os valores
ajustados, na forma e condições avençadas.
CLÁUSULA OITAVA –DAS PENALIDADES
8.1 – Pela inexecução total ou parcial deste contrato, além das penalidades previstas na Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações, ao prudente arbítrio da PREFEITURA, fica reservado o direito de aplicar as seguintes
penalidades:
a) multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em relação ao
descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado.
b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução parcial.
c) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução total.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 05 (cinco) anos.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as consequências previstas tanto no
presente contrato, quanto na Lei.
9.1.1 – a PREFEITURA poderá declarar rescindido o presente contrato, independentemente de
interpelação judicial;
9.1.2 – a rescisão também poderá ser concretizada em caso de cometimento reiterado de faltas em
sua execução;
9.1.3 – os casos de rescisão contratual serão motivados, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 – A licitante vencedora do certame será notificada para assinatura do Contrato, na presença de 2 (duas)
testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decair do direito ao ajuste, sem prejuízo das sanções
previstas na legislação em vigor.
10.2 – É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não atender à convocação para assinar o
instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de
classificação, nos termos do art. 4º, inciso XVI da Lei Federal nº 10.520/2002 ou revogar a licitação.
10.3 – Será vedado à licitante vencedora ceder, sub-rogar, subcontratar ou transferir o contrato sem
autorização prévia, expressa e por escrito, desta Prefeitura.
10.3.1 – Em caso de subcontratação expressamente autorizada, a licitante vencedora permanecerá
solidariamente responsável pelo fornecimento do objeto licitado, tanto em relação à esta Prefeitura quanto
perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo para dirimir as eventuais
dúvidas surgidas na execução deste contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
11.2 - E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes este instrumento em 03 (três) vias, de igual
teor, na presença das duas testemunhas adiante identificadas.

Silveiras, __ de _______ de _____.

GUILHERME CARVALHO DA SILVA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL
NOME DO REPRESENTANTE
CONTRATADA

Testemunha:

Testemunha:

CPF: ______________________________

CPF: ______________________________
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ANEXO X
DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO
As informações constantes abaixo deverão ser atualizadas, pois serão consideradas para a elaboração da Ata
de Registro de Preços, Contrato e Autorização de Fornecimento / Execução de Serviços (AF / AS). Tais dados
deverão estar de acordo com os que integrarão à respectiva Nota Fiscal, para fins de faturamento.
Seu teor é de exclusiva responsabilidade da empresa licitante.

RAZÃO SOCIAL DALICITANTE: .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
CNPJ: .................................................INSC. ESTADUAL:.................................INSC. MUNICIPAL:............................
TELEFONE: (....) ................................................................ FAX: (....) .........................................................................
ENDEREÇO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado):..............................................................................
.....................................................................................................................................................................................
SÓCIO(S)REPRESENTANTE(S) DA EMPRESA – ADMINISTRAÇÃO:
1 - NOME COMPLETO:................................................................................................................................................
RG (com órgão e estado emissor): ....................................................... CPF: ................................................................
2 - NOME COMPLETO:.................................................................................................................................................
RG (com órgão e estado emissor):...................................................... CPF: ...............................................................
QUEM ASSINARÁ O CONTRATO:
(Caso não tenha sido comprovado no processo licitatório poderes para assinatura do respectivo contrato, será
necessário a apresentação de procuração com poderes específicos para assinar contratos).
NOME COMPLETO:....................................................................................................................................................
ESTADO CIVIL:.................................................NACIONALIDADE:.......................................................................
CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA: ..........................................................................................................................
RG (com órgão e estado emissor): ......................................................... CPF:.............................................................
ENDEREÇO / DOMICÍLIO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado): ......................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

* OBSERVAÇÃO: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO DENTRO DO ENVELOPE 02, SENDO QUE A
NÃO APRESENTAÇÃO DO MESMO, NÃO INABILITARÁ A EMPRESA.

