PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.334.268/0001-25
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Departamento de Compras/Licitações

EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2019
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019
TIPO: MAIOR DESCONTO SOBRE OS ITENS DA TABELA DO FABRICANTE
I – PREÂMBULO
O Município de Caratinga - MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
cidade de Caratinga/MG, na Rua Raul Soares, 171, 1º Andar, Centro, inscrito no CNPJ sob
o Nº. 18.334.268/0001-25, por intermédio do Pregoeiro nomeado pela Portaria nº
002/2019, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial - Tipo:
Menor Preço, nos termos das Leis Federais Nº. 8.666/93, Nº. 10.520/2002 e Lei
Complementar Nº. 123/2006, regendo-se ainda, pelas disposições legais aplicáveis a
espécie e condições fixadas no presente Instrumento Convocatório.
Não havendo expediente na data marcada ou outro fato superveniente que impeça a
realização do certame, fica a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente,
conservando a mesma hora e local, se outra data ou horário não forem estabelecidos pelo
Pregoeiro.
SERÃO OBSERVADAS AS SEGUINTES DATAS, HORÁRIOS E LOCAL PARA OS
PROCEDIMENTOS:
LOCAL: Rua Raul Soares, nº 171, 1º Andar, Centro, Caratinga / MG
APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:
Dia 04 de junho de 2019 das 09h00min
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL:
Dia 04 de junho de 2019 às 09h15min
As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame
obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site
http://www.caratinga.mg.gov.br/, bem como as publicações no Diário Oficial do Município,
no endereço eletrônico http://www.caratinga.mg.gov.br/diario-eletronico/caderno/diarioeletronico---executivo/1, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.
II - OBJETO
2.1- A presente licitação tem por objeto realizar o REGISTRO DE PREÇO, para Contratação
de empresa especializada para fornecimento de peças de reposição e prestação de serviço
de mão de obra mecânica, destinada à manutenção preventiva e corretiva dos veículos
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leves da frota Municipal, conforme anexo I constante neste edital Pregão Presencial
33/2019.
III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÂO
3.1. Poderão participar da licitação
3.1.2 Poderão participar deste pregão empresas, pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
edital e seus anexos.
3.2. Não serão admitidos interessados que se enquadrem em quaisquer das situações a
seguir:
a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município;
b) Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo;
c) Estejam sob regime de falência, concordata, dissolução ou liquidação;
d) Todos aqueles casos proibidos pela legislação vigente, em especial as hipóteses
previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93.
e) Possuam proprietário titular de mandato eletivo no Município de Caratinga;
f) Estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
3.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
3.4 - As empresas que desejarem participar deste Pregão deverão no dia, hora e local
estabelecido neste edital, proceder ao credenciamento, entregar ao Pregoeiro os
envelopes separados e lacrados, respectivamente, a "PROPOSTA COMERCIAL" e
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” contendo na parte externa o nome da empresa,
nome e número da modalidade, data e hora da realização do certame. Declarada a
abertura da sessão de julgamento pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes.
IV - ENTREGA DOS ENVELOPES
4.1 - Dos envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação”.
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4.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” deverão ser
entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço,
dia e horário mencionados no preâmbulo.
4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
4.1.2.1 - DIZERES ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL
A/C DO PREGOEIRO
EMPRESA_________________________
Envelope 1 - “PROPOSTA COMERCIAL”
Pregão Presencial nº. 33/2019 – Processo Licitatório nº. 59/2019
4.1.2.2 - DIZERES ENVELOPE HABILITAÇÃO
AC DO PREGOEIRO
EMPRESA_________________________
Envelope 2 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
Pregão Presencial nº. 33/2019 – Processo Licitatório nº. 59/2019
4.2 - A Prefeitura Municipal de Caratinga/MG, não se responsabilizará por envelopes de
“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao
Pregoeiro designada, no local, data e horário definidos neste edital.
V - DO CREDENCIAMENTO
5.1. O representante legal da licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste
Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante
deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do
documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos
envelopes "Proposta” e “Documentação” relativas a este Pregão.
5.1.1 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante,
mediante Estatuto/Contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou
documento equivalente.
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5.1.2 - Entende-se por documento credencial:
a) Cópia do Registro Comercial no caso de empresa individual ou Estatuto/Contrato social,
quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa
licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa
credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão;
5.2 - O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e
lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao
direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os
atos pertinentes a este Pregão;
5.3 - Cada credenciado só poderá representar apenas uma licitante;
5.4 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante ao Pregoeiro ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim,
para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes "Proposta" ou
"Documentação" relativos a este Pregão, nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa
de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.
5.5 - Deverá ser apresentado, no momento do credenciamento, para exercício do direito
de preferência de contratação com microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), de que trata desse edital, alternativamente, um dos seguintes documentos:
a) Em se tratando de sociedade empresária, certidão expedida pela Junta Comercial da
Unidade da Federação da sede da licitante, comprovando a condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte; ou, em se tratando de sociedades simples, documento
equivalente emitido pelo Cartório de Registro da Pessoa Jurídica.
b) Declaração de microempresas ou empresas de pequeno porte, para efeitos da LC
123/2006 e posteriores alterações, apresentar conforme modelo constante do Anexo VII
deste edital.
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b.1 – Havendo suspeita quanto a veracidade das informações, poderá haver diligência na
forma do art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93, a fim de comprovação do declarado pelo
licitante.
c) A comprovação da qualidade microempresa ou empresa de pequeno porte (ou
equiparadas) poderá ser comprovada com a apresentação de relatórios contábeis, forma
de constituição da empresa, regime tributário adotado, entre outros, de forma que
demonstrem ter auferido receitas brutas em valores que se amoldem ao estabelecido no
art. 3º da LC 123/06;
5.6 - A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar
nº.123, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista na Lei
8.666/93.
5.7 - Os documentos de credenciamento deverão vir autenticados ou acompanhados dos
originais para autenticação pelo Pregoeiro e/ou equipe de apoio.
5.8 - ATENÇÃO, APÓS A FASE DE CREDENCIAMENTO SERA EXIGIDA DECLARAÇÃO
CONFORME SUBCLAUSULA 8.1.2 DO PRESENTE EDITAL, COMO CONDIÇÃO PARA
PARTICIPAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO INCISO VII DO ART
4º DA LEI 10520/2002.
5.8.1 - O Licitante que não se credenciar perante ao Pregoeiro, nos termos da subcláusula
5.4, deverá apresentar a Declaração conforme disposto no inciso VII do art. 4° da Lei
10520/02 em envelope independente contendo em sua parte externa os dizeres:
A/C DO PREGOEIRO
DECLARAÇÃO CONFORME VII do art. 4° da Lei 10520/02
EMPRESA___________________
Pregão Presencial nº. 33/2019 – Processo Licitatório nº. 59/2019
5.8.1.1 – O licitante não credenciado a fase de lances verbais, deverá encaminhar, em
envelope distinto do de habilitação e proposta comercial, isto é, em separado, a
documentação comprobatória do enquadramento como microempresa ou empresa de
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pequeno porte (ou equiparada), na forma do Título V deste edital, sob pena de
inviabilidade de julgamento de sua proposta comercial.
5.8.2 – O licitante que encaminhar sua proposta comercial via postal, será considerado
declarado tacitamente que atende aos requisitos para habilitação, na forma do art. 4°,
inciso VII da Lei 10520/02;
5.8.2.1 – O licitante que encaminhar sua proposta comercial via postal, deverá enviar, em
envelope distinto do de habilitação e proposta comercial, isto é, em separado, a
documentação comprobatória do enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte (ou equiparada), na forma do Título V deste edital, sob pena de
inviabilidade de julgamento de sua proposta comercial.
VI - DA PROPOSTA COMERCIAL
6.1 - A proposta comercial, contemplando o valor total do lote, conforme fórmula
indicada no item 6.3 deste Título.
6.1.1 – Deverá ser observada a estimativa de preço dos lotes constantes do Termo de
Referência, Anexo I, extraída de pesquisa de preços de mercado, não devendo os preços
ofertados ultrapassarem tais valores, que são tidos como preços máximos.
6.1.2 - A proposta e os lances, obrigatoriamente, consistirão na apresentação do valor
homem/hora para a realização dos serviços e do percentual (%) de desconto ofertado
sobre os preços das peças constantes das tabelas dos fabricantes, aplicando-se a fórmula
indicada no item 3 deste Título.
6.1.3 - Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 2 (duas) casas
decimais.
6.1.4 - O licitante poderá apresentar proposta referente ao(s) lote(s) que for(em) de seu
interesse, devendo esta e os lances referirem-se à integralidade de seu objeto, não se
admitindo propostas e lances para fornecimento parcial do objeto do lote.
6.2 - As propostas comerciais deverão atender todas as especificações e condições
estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas
que estiverem em desacordo com este edital.
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6.3 - Para efeito de disputa no pregão, deverá ser inserido o valor total do lote, o valor
“VT”, obtido de acordo com a seguinte fórmula:
VT = MO x 4 + VF (100 – D) x 6, onde,
100
VT – Valor total ou lance;
MO – Valor homem/hora;
VF – Valor fictício para o valor de peças;
D – Desconto a ser ofertado pelo licitante sobre os preços sugeridos na tabela de preços
dos
fabricantes, devendo ser apresentado de forma percentual.
100 – D – Fórmula do desconto
100
6.3.1 - Os valores 4 e 6 referem-se a pesos que serão aplicados ao valor dos serviços
homem/hora e ao valor de peças, correspondendo, respectivamente, a 40% para MO e
60% para peças.
6.3.2 - EXEMPLOS:
6.3.2.1 - Exemplo I:
MO - Valor homem/hora = R$ 25,00
VF – peças = R$100,00
PEÇAS - Desconto de 10% sobre o valor da tabela de preços sugeridos pelos fabricantes
VT = MO x 4 + R$100 (100 - D) x 6
100
VT = R$25,00 x 4 + R$100,00 (100 - 10) x 6
100
VT = R$100,00 + R$90,00 x 6
VT = R$100,00 + R$540,00
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VT = R$640,00
6.3.2.2 - Exemplo II:
MO - Valor homem/hora = R$ 22,00
VF – peças = R$100,00
PEÇAS - Desconto de 10% sobre o valor da tabela de preços sugeridos pelos fabricantes
VT = MO x 4 + R$100 (100 - D) x 6
100
VT = R$22,00 x 4 + R$100,00 (100 - 10) x 6
100
VT = R$88,00 + R$90,00 x 6
VT = R$88,00 + R$540,00
VT = R$628,00
6.3.2.3 - Exemplo III:
MO - Valor homem/hora R$ 25,00
VF – peças = R$100,00
PEÇAS - Desconto de 15% sobre o valor da tabela de preços sugeridos pelos
fabricantes.
VT = MO x 4 + R$100 (100 - D) x 6
100
VT = R$25,00 x 4 + R$100,00 (100 - 15) x 6
100
VT = R$100,00 + R$85,00 x 6
VT = R$100,00 + R$510,00
VT = R$610,00
6.4 - Nos valores ofertados deverão ser consideradas todas as condições constantes do
Termo de Referência, Anexo I, devendo estar previstos todos os custos com tributos,
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taxas, fretes e seguros, bem como demais despesas incidentes ou necessárias à efetivação
da prestação dos serviços.
6.4.1 - O percentual de desconto deverá ser apresentado com, no máximo, duas casas
decimais.
6.5 - Juntamente com a proposta escrita o licitante, deverá apresentar proposta
digital, em CD-ROM ou PEN-DRIVE, contendo planilha em formato EXCEL.
6.6 - No envelope de proposta deverá conter os dizeres especificados no item 4.1.2.1
6.6.1 - A PROPOSTA DEVERÁ SER IMPRESSA E APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA
EMPRESA, SEM EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS, SUAS FOLHAS DEVEM ESTAR
RUBRICADAS E A ÚLTIMA ASSINADA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL, NOME DO
PROPONENTE, NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA, ENDEREÇO. Deverão constar a proposta:
6.6.2 - Especificação dos produtos, conforme objeto;
6.6.3 - Preço unitário e total, em moeda nacional;
6.6.3.1. Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o unitário, do
mesmo modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico.
6.6.3.2. – Havendo divergência entre as especificações dos itens constantes do Anexo II
deste Edital e as constantes dos arquivos eletrônicos gerados para o Sistema
Informatizado de Apuração de Pregão, prevalecerão as primeiras.
6.7 - A simples participação neste certame implica em que:
6.7.1 - Estão aceitas todas as condições estabelecidas neste Pregão;
6.7.2 - A licitante vencedora compromete-se a entregar as mercadorias, objeto desta
licitação em total conformidade com as especificações da ordem de serviço e em
conformidade com este Edital.
6.7.3 - O licitante se compromete a cumprir toda a legislação de regência específica, seja
proveniente das Agências Reguladoras e/ou de órgãos/entidades públicas, bem como, as
atinentes ao Código de Defesa do Consumidor no tocante ao presente objeto contratual.
6.7.3 - A Proposta Comercial deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação,
6.7.3.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o
mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.
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6.7.3.2 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem
convocação para assinatura da ata de registro de preço, os licitantes ficam liberados dos
compromissos assumidos.
6.7.4 - Os produtos/serviços serão entregues/prestados conforme especificação constante
no Anexo I do presente certame, sendo que a ata de registro de preço terá validade de 12
meses contados de sua assinatura.
6.7.5 - No caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações serão
as que constam no Anexo I e II deste edital.
6.7.6 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período
de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderão ser solicitada prorrogação
da validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo,
caso persista o interesse desta Administração.
6.7.7 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem
anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.
6.7.8 - A proposta deverá conter a marca dos produtos cotados a ser fornecidos pelo
fornecedor.
6.7.9 - A licitante vencedora compromete-se a entregar as mercadorias/prestar os
serviços, objeto desta licitação em total conformidade com as especificações da ordem de
fornecimento/serviços em conformidade com este Edital no prazo máximo previsto no
Termo de Referência (Anexo I);
VII- DA HABILITAÇÃO
7.1 - No envelope de habilitação deverá conter os dizeres conforme item: 4.1.2.2 –
Envelope 02.
7.1.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou
qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou por servidor
da administração publica, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.
7.2 - O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos para habilitar-se na presente
licitação:
7.2.1 – REGULARIDADE JURÍDICA
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7.2.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
7.2.1.2.- Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de
sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
7.2.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
7.2.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.2.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
7.2.2.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
Estado;
7.2.2.2 – Certidão de Regularidade perante o FGTS, ou expedida pelo site próprio (via
Internet), conforme legislação em vigor;
7.2.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social,
mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
7.2.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
7.2.2.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA
7.2.3.1. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
a) Certidão Negativa de Falência/Concordata ou Certidão Judicial Cível Negativa da Sede
da pessoa jurídica licitante (expedida pelo cartório distribuidor).
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a.1) Serão consideradas válidas para este certame aquelas emitidas há no máximo 90
(noventa) dias da data estipulada para a abertura do certame.
7.3 – DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS EM CARATER GERAL
7.3.1 – Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição
Federal, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da empresa, conforme
Anexo V;
7.3.2 – Relação explícita e declaração formal de disponibilidade das instalações físicas
adequadas, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, em observância ao
discriminado no item 5.1 do Termo de Referência, Anexo I, e ao disposto no art. 30, §
6º, da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo IX.
7.3.3 Alvará de funcionamento comprovando que a licitante possui autorização para
desempenhar atividades pertinentes de oficina mecânica automotiva.
7.3.4 – A licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que desejar
usufruir o regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei Complementar nº. 123/06,
deverá apresentar Declaração que comprove o enquadramento em ME ou EPP, junto da
peça de credenciamento.
7.4 – Os documentos relacionados no item 7.2.1 – “REGULARIDADE JURÍDICA” não
precisarão constar do envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o CREDENCIAMENTO neste Pregão.
7.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
7.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
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VIII - DA SESSÃO, DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 - ABERTURA DA SESSÃO
8.1.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade
em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes
contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação.
8.1.2 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o(s) representante(s) da(s) licitante(s)
apresentará(ao) declaração dando ciência de que não há fatos impeditivos a habilitação
(Anexo IV), como condição para a participação na presente licitação, conforme disposto no
inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002.
8.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
8.2.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, ao Pregoeiro verificará a
conformidade destas com os requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a
todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
8.2.2 - Dentre as propostas aceitas, ao Pregoeiro classificará em primeiro lugar a proposta
de menor preço (conforme expresso no Anexo I) e as demais que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de
menor preço, para participarem dos lances verbais.
8.2.3 - Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas
na cláusula anterior, ao Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o
alcance no máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas apresentadas.
8.2.4 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
8.2.4.1 - O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor
valor homem/hora e o maior percentual de desconto sobre peças, para
integralidade do objeto de cada lote, conforme valor obtido pela fórmula:
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VT = MO x 4 + VF (100- D) x 6
100
8.2.4.2 - Será desclassificada a proposta comercial que:
8.2.4.2.1 - não se refira à integralidade do objeto de cada lote;
8.2.4.2.2 - não atenda às exigências estabelecidas neste edital ou em diligência;
8.2.4.2.3 - apresentar proposta final com preço superior ao preço máximo estipulado
no edital;
8.2.4.2.4 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou
à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim
considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º, e art. 48, II da Lei nº 8.666/1993;
8.3 LANCES VERBAIS
8.3.1 - Aos licitantes classificados na forma do item 8.2, será dada a oportunidade para
nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes,
a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.
8.3.2 - Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem
empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances.
8.3.3 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço.
8.3.4 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
8.3.5 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se
para as selecionadas o último preço ofertado.
8.3.6 - Ao Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
8.3.7 - Após a negociação, se houver, ao Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço.
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8.3.8 - Não será permitido o uso de aparelhos telefônicos e similares durante os lances
verbais, devendo os representantes credenciados estarem aptos aos lances. Porém, para
negociação final, o representante da empresa que estiver com o menor valor poderá
contatar com a empresa, para sua última proposta.
8.4 HABILITAÇÃO
8.4.1 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo
os documentos de habilitação do respectivo proponente.
8.4.2 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
8.4.3 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições
de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.
IX - DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
9.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes
Dotações Orçamentárias:
02.01.01. 0412200062.005000. 3.3.90.30
02.01.01. 0412200062.005000. 3.3.90.30
02.01.01. 0412200062.005000. 3.3.90.39
02.02.01. 0412200061.055000. 3.3.90.30
02.02.01. 0412200062.011000. 3.3.90.39
02.02.01. 0412200062.187000. 3.3.90.39
02.03.01. 0412300062.011000. 3.3.90.30
02.03.01. 0412300062.130000. 3.3.90.30
02.03.01. 0412300062.011000. 3.3.90.39
02.03.01. 0412300062.130000. 3.3.90.39
02.04.01. 2012200062.221000. 3.3.90.30
02.04.01. 2012200062.011000. 3.3.90.39
02.04.01. 2012200062.221000. 3.3.90.39
02.05.01. 0412200062.130000. 3.3.90.30
02.05.01. 0445200062.011000. 3.3.90.30
02.05.01. 0412200062.130000. 3.3.90.39

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha

4916
4917
5024
5051
4974
4108
4915
3303
4914
4109
3304
5025
4110
3305
4990
4111

02.06.01.
02.06.01.
02.06.01.
02.06.01.
02.07.01.
02.07.01.
02.07.02.
02.07.03.
02.08.01.
02.08.02.
02.08.05.
02.08.06.
02.08.06.
02.09.01.
02.09.04.

0812200092.178000. 3.3.90.30
0812200092.011000. 3.3.90.30
0812200092.011000. 3.3.90.39
0812200092.178000. 3.3.90.39
1012200012.145000. 3.3.90.30
1012200012.190000. 3.3.90.30
1030100012.148000. 3.3.90.30
1030200012.158000. 3.3.90.30
1212200052.011000. 3.3.90.39
1212200052.188000. 3.3.90.30
1236100052.060000. 3.3.90.30
1236100052.140000. 3.3.90.30
1236100052.211000. 3.3.90.30
0412200062.209000. 3.3.90.30
0418200092.128000. 3.3.90.30

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha

3306
4907
4919
4112
4825
3307
3308
4828
5026
3309
3310
3311
3312
3315
4695

X - DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS
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10.1 – Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão, até o
5º dia útil, e por licitante, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas,
mediante petição a ser protocolizada na sala de Licitações, dirigida ao Pregoeiro.
10.2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começa a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos
termos do art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002.
10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.4 - Os recursos quando da aplicação das penalidades poderão ocorrer no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
10.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na
Sala da Comissão de Licitações, da Prefeitura Municipal de Caratinga/MG, situada a Rua
Raul Soares, 171, 1º Andar, Centro, Caratinga/MG.
XI - DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
11.1 - Inexistindo interposição de recurso, ao Pregoeiro Adjudicará o objeto e o
encaminhará o processo licitatório para homologação do resultado pela Autoridade
Competente.
11.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente procederá à homologação e adjudicação e
determinará a assinatura da ata de registro de preço.
11.3 - O Município poderá exigir, como condição para adjudicação do objeto, a
apresentação de amostra de qualquer produto, o que será solicitado quando se tratar de
produto desconhecido com indícios de não atendimento às especificações do edital.
11.3.1 - No caso de reprovação nos testes, o proponente terá o prazo de 02 (dois) dias
úteis para apresentar recurso, que será analisado pelo Setor Jurídico, em conjunto com o
corpo técnico da Prefeitura.
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11.3.2 - No caso de ser julgado improcedente o recurso, o segundo classificado na fase
de julgamento passará pelo mesmo procedimento, respeitando-se as disposições da Lei
8.666/93, até que haja proponente que satisfaça as condições e padrões mínimos exigidos
no certame.
XII

-

DAS

OBRIGAÇÕES

DO

FORNECEDOR/PRESTADOR

DE

SERVIÇOS

REGISTRADO
12.1 - São obrigações do Detentor, além de outras decorrentes da legislação ou da
natureza do objeto licitado:
12.1.1 - Entregar os produtos/prestar os serviços em estrita conformidade com as
especificações exigidas neste Edital, no prazo máximo Previsto no Termo de Referência
(Anexo I).
12.1.2 - responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com
pessoal de sua contratação necessário à entrega e ou execução do objeto contratual,
inclusive encargos relativos à legislação trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos
serviços constantes da execução da ata de registro de preço dela decorrente.
12.1.3 - assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos
e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou
prepostos, ao Município de Caratinga - MG ou a terceiros.
12.1.4 - manter, por todo o período da execução contratual, as condições que garantiram
a sua habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública.
XIII - DO PAGAMENTO,
13.1 - Os pagamentos serão efetuados a favor da licitante vencedora até o 20º (vigésimo)
dia do mês subsequente após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente
atestada pelo setor competente.
13.1.1 - Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a
ordem de serviço ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para
com a Detentora, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma
optar pelo cancelamento do registro de preços.
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13.1.2 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência.
XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
14.2 - Se a licitante vencedora deixar de aceitar ou não assinar a ata de registro de preço
em 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da notificação, e sem justificativa
por escrito e aceita pelo Secretário Municipal de Administração, ocorrerá caducidade do
seu direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades aludidas no capítulo VII deste
Pregão.
14.3- Ao Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
14.4 - Ocorrendo à hipótese prevista no item 14.2, o objeto da presente licitação poderá
ser adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, e de acordo com as
propostas apresentadas.
14.5 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação
de documentação relativa ao presente Edital.
14.6 - Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal para o procedimento de
homologação.
14.7 - Conforme art. 7º da Lei 10.520/2002 quem, convocado dentro do prazo de
validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de preço, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata de
registro de preço, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
Rua Raul Soares, 171, 1º Andar –Centro – Caratinga – MG – comprascaratinga@gmail.com – 33-3329-8023/8019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.334.268/0001-25
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Departamento de Compras/Licitações

impedido de licitar e contratar com o Município, sendo descredenciado do sistema de
cadastramento de fornecedores do município a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei
10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e na ata de registro de preço e das demais cominações legais.
14.8 - Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica
em aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de
impugnar os seus termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o
julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem.
14.9 - O licitante poderá retirar o edital na sede da prefeitura.
14.10 – Poderá ser firmado contratos administrativos decorrentes dos preços registrados,
a qual a minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo VI) será utilizada como parâmetro
para elaboração do referido instrumento - procedendo as devidas atualizações conceituais

peculiares de cada instituto.
14.11- Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às
orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas ao Município de
Caratinga/MG, por escrito, por intermédio do Pregoeiro ou através do telefone 0xx(33)
3329-8023, no horário de 12:00hs às 18:00hs.
Caratinga/MG, 16 de maio de 2019.
Bruno César Veríssimo Gomes
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2019
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 33/2019
TIPO: MAIOR DESCONTO SOBRE OS ITENS DA TABELA DO FABRICANTE
1 - OBJETO
1.1 - Esta licitação tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa, objetivando
Registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento de peças
de reposição e prestação de serviço de mão de obra mecânica, destinada à manutenção
preventiva e corretiva dos veículos leves da frota Municipal, conforme especificações
constantes deste anexo.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1 - Manutenção e eventuais recuperações dos veículos da frota do Município de
Caratinga, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, lanternagem em geral,
funilaria, pintura, capotaria, tapeçaria, eletricidade, sistema de ar condicionado, caixa de
câmbio e outros de natureza afim, visando ao bom estado de conservação e perfeito
funcionamento da frota de veículos.
2.2 - Portanto, são necessárias realizações constantes de serviços de mecânica em geral e
principalmente a de procedimentos preventivos e corretivos, objetivando a utilização de
unidades em perfeitas condições de uso a qualquer tempo, e ainda, garantindo aos
veículos um adequado estado de conservação.
3. REQUISITOS NECESSÁRIOS
3.1 - A Licitante deverá apresentar a relação explícita e a declaração formal de
disponibilidade das instalações físicas adequadas, máquinas, equipamentos e pessoal
técnico especializado, conforme discriminado no item 5.1 deste Termo de Referência.
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4. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
4.1 - Os serviços e as peças substituídas de manutenção preventiva e corretiva deverão
ter a sua garantia por um prazo não inferior a 180 dias (seis meses), ou, no caso de peças
e acessórios com garantia de fábrica, a periodicidade determinada pelo fabricante.
4.2 - Deverão ser usadas peças e acessórios novos e genuínos ou originais, que atendam
às especificações dos veículos e às normas da ABNT. Entende-se por itens genuínos,
aqueles fabricados exclusivamente para uso na montagem dos veículos ou para a revenda
nas concessionárias da marca e por originais aqueles que são fabricados / disponibilizados
no mercado de autopeças observando-se a originalidade das peças existentes na
composição do conjunto eletromecânico do veículo.
4.3 - Tanto o gestor quanto o fiscal da Ata do Município de Caratinga não aceitarão nem
receberão qualquer serviço com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as
especificações e condições constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade
com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à Detentora efetuar as
substituições necessárias no prazo determinado neste Termo de Referência ou outro
definido pelo gestor ou pelo fiscal da Ata, sob pena de aplicação das sanções legais ou de
rescisão contratual.
5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Da condição técnica, das instalações e dos equipamentos
5.1 - Considerando que a prestação de serviços de manutenção de veículos é uma
atividade complexa e especializada, com utilização de ferramentas diversas, aparelhos
computadorizados, devido aos veículos possuírem componentes eletroeletrônicos que
necessitam de monitoramento e diagnósticos precisos, a Detentora deve dispor de
estrutura mínima composta de: instalações físicas adequadas, aparatos tecnológicos
traduzido em máquinas e equipamentos eletroeletrônicos apropriados e mão de obra
especializada em mecânica em geral, e ainda:
a) Alvará de funcionamento comprovando que a licitante possui autorização para
desempenhar atividades pertinentes de oficina mecânica automotiva;
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b) Possuir área útil, coberta e fechada, disponível para receber com segurança,
simultaneamente, no mínimo, 5 (cinco) veículos para manutenção;
c) Possuir os recursos essenciais para que os serviços prestados tenham a técnica
qualidade / presteza exigida para os padrões do fabricante dos veículos tais como:
Possuir pessoal treinado para executar os serviços nos veículos de cada marca
específica;
01 (um) equipamento eletrônico de rastreamento de problemas elétricos / eletrônicos
nos veículos;
01 (uma) máquina de limpeza do sistema de arrefecimento / radiador de veículo;
01 (um) carregador de baterias;
01 (um) teste para análise de baterias;
01 (uma) bancada de teste para bomba elétrica de combustível (gasolina / álcool);
equipamentos para regulagem eletrônica de motor: scanner, teste de bico, ultrassom e
multímetro;
Equipamentos para serviços de suspensão: prensa hidráulica, torquímetro e paquímetro;
Equipamentos para serviços de troca de correias: gabarito, relógio comparador e pistola
de ponto;
Elevadores hidráulicos ou elétricos para suspensão dos veículos;
Kaptor ou rastreador para a análise de sistemas de injeção eletrônica;
Ferramentas adequadas para a realização dos reparos nos veículos com segurança e
precisão;

5.2 - A Detentora deverá possuir oficina própria (ou terceirizada), bem estruturada, nas
condições estipuladas no subitem anterior, situada em um raio máximo de até 10 (dez) km
da Secretaria Municipal de Transportes (Garagem Municipal). Tal exigência
referente à localização se faz necessária tendo em vista a obtenção da proposta mais
vantajosa para este Município, pois, se a distância entre a sede da Secretaria (Garagem
Municipal) e Detentora for maior que a determinada, a vantagem do “menor preço”
ficará prejudicada em razão do aumento do custo com o deslocamento da frota. O raio
máximo se justifica pelo custo de transporte do veículo da sede do Município de Caratinga
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até a oficina e da oficina até o Município de Caratinga (que é obrigação da contratante,
conforme item 8.1 do Termo de referência), pelo consumo de combustível nos
deslocamentos, pela utilização de pessoal para efetuar os deslocamentos e pelo risco de
acidentes de trânsito (que podem aumentar o custo do seguro da frota de veículos
oficiais).
5.3 - Acrescente-se a isso a efetividade do acompanhamento da prestação dos serviços,
facilitando a periodicidade de visitas de profissional do Município de Caratinga para
controle dos orçamentos apresentados, levantamentos, reparos a serem executados, etc.
5.4 - Assim, o raio de 10 (dez) km tem o potencial de melhorar a gestão sobre as
manutenções da frota de veículos oficiais do Município de Caratinga, reduzindo as
despesas com tal ação, efetivando o controle de todas as etapas do processo de
manutenção dos veículos, desde a entrada na oficina até sua retirada pelo Município de
Caratinga.
5.5 – A oficina (própria ou terceirizada), isto é, a estrutura mencionada no item 5.1, será
objeto de vistoria por parte da Administração para fins de assinatura da Ata de Registro de
Preço.
5.5.1 – O licitante vencedor deverá apresentar, para fins de vistoria prévia necessária à
assinatura da ata de registro, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da comunicação: o
endereço completo e telefone de contato para fins de que a Comissão designada para esse
fim específico promova a vistoria in loco das instalações física (oficina) com fito de
comprovar que o vencedor atende ao disposto de que trata o item 5.1 deste Título.
5.5.2 - A vistoria de que trata este Título, será realizada por Comissão designada para
esse fim específico, a qual emitirá relatório conclusivo acerca da aptidão ou inaptidão das
instalações, cabendo ao licitante vencedor ou impugná-lo ao Prefeito Municipal no prazo
de 02 (dois) dias úteis ou promover, no mesmo prazo, a adequação.
5.5.3 – O procedimento de que trata o subitem 5.5.2 – impugnação do relatório ou

adequação das instalações – somente será feito por uma vez, cabendo ao licitante
vencedor, alternativamente:
a) Opção nº 01 – Procedendo ao ato impugnatório, e, em caso de indeferimento pela
autoridade competente, terá como consequência a imediata abertura do prazo de 02
(dois) dias úteis, para promover a adequação das instalações, ocasião em que a Comissão
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fará uma única e nova vistoria das instalações, sendo que a inaptidão será considerada a
situação fática subsumida ao disposto no art. 7º, da Lei nº 10.520/02.
b) Opção nº 02 – Promovendo a substituição das instalações consideradas inadequadas,
ocasião em que a Comissão fará uma única e nova vistoria das instalações, e, persistindo
as inconsistências, será considerada a situação fática subsumida ao disposto no art. 7º, da
Lei nº 10.520/02.
5.5.4 - Quanto aos meios de comunicação, aplicar-se-á, no que couber, ao disposto no
quesito “intimações” do Anexo II deste Edital.
5.5.5 – Não será admitido o fracionamento de instalações físicas, valendo dizer, a oficina
deverá ser única e atender aos requisitos mencionados no item 5.1 deste Título, sob
pena de comprometer a eficiência na execução do objeto, bem como, criar obstáculos à
fiscalização por parte da Administração.
5.5.6 – Concluindo a Administração pela inaptidão das instalações físicas
(oficina), fica o licitante sujeito, além das sanções legais, a penalidade de 10%
(dez por cento) do valor que foi declarado vencedor/adjudicado, tomando como
parâmetro o item 11 deste Anexo II, a qual será liquidada administrativamente
por guia de arrecadação municipal ou inadimplida esta, por execução judicial na
forma da legislação vigente.
5.5.7 – Tratando de instalações físicas de terceirizadas (oficinas), deverá o licitante
vencedor apresentar para fins de vistoria in loco o anexo X devidamente preenchido, de
forma a comprovar a disponibilidade física para execução do objeto e responsabilidade
solidária por eventuais prejuízos decorrentes de má-prestação dos serviços executados.
Da prestação dos serviços
5.6 - Entende-se por manutenção preventiva as revisões e serviços de caráter preventivo
determinadas pelo fabricante e explicitadas no manual do proprietário com a finalidade de
avaliar as condições para o perfeito funcionamento dos veículos, além de detectar
possíveis desgastes em peças, acessórios e outros elementos, objetivando manter o
veículo em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas específicas,
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incluindo as trocas autorizadas de peças que se fizerem necessárias ao seu bom
funcionamento.
5.6.1 - Esses serviços deverão ser executados sempre com intervalos regulares como, por
exemplo, de acordo com a quilometragem especificada no manual do proprietário, a cada
10.000 km percorridos ou a cada 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro. Esta
manutenção compreende basicamente a substituição de componentes com a vida útil prédeterminada, e outros serviços, tais como: óleo, filtros de óleo e de combustível, líquido de
arrefecimento, alinhamento, balanceamento e geometria de suspensão, entre outros.
5.7 - Entende-se por manutenção corretiva as revisões e serviços de caráter corretivo, não
previstas no manual do proprietário, mas que existem em função de adversidades em
função de uso da unidade automotora, para possibilitar a reparação de defeitos e falhas
em qualquer parte do veículo, com substituição de peças e acessórios genuínos, desde que
autorizado pelo Secretário de Obras Públicas e Defesa Social deste Município de Caratinga,
após verificação inicial pela Superintendência de Transporte e Logística, bem como
serviços de mecânica, lanternagem, eletricidade, capotaria, vidraçaria, lubrificação (troca
de óleo), retífica, borracharia, pintura, que se façam necessários para tornar operacional o
veículo. Esses serviços deverão ser executados de acordo com a necessidade verificada na
unidade automotora.
5.7.1 – A manutenção corretiva abarca todos os reparos necessários aos defeitos
ocorridos acidentalmente como, por exemplo: quebra de componentes, desgastes
prematuros, uso indevido, colisões. Serão realizadas manutenções corretivas sempre que
houver necessidade de reparos aos defeitos imprevistos, ocorridos acidentalmente ou não,
nos casos de quebra de componentes, desgastes prematuros, uso indevido, sinistros e
outros, independente da realização de manutenção preventiva e sempre que solicitado
pela Superintendência de Transporte e Logística.
5.7.2 - As manutenções corretivas deverão ser atendidas prontamente quando solicitadas,
observado o prazo máximo estipulado neste Termo de Referência para este caso.
5.7.3 - A solicitação de manutenção preventiva e corretiva ocorrerá mediante Ordem de
Serviço. De posse da Ordem de Serviço a Detentora deverá enviar orçamento detalhado
dos serviços propostos, no prazo máximo de 24h, e então, proceder a execução da
manutenção logo após aprovação do orçamento.
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5.8 - O orçamento deverá ser detalhado e fornecido previamente, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento do veículo pela Detentora, com
exceção dos serviços de reparo no motor (montagem e desmontagem), funilaria e pintura,
em que o prazo será de no máximo 5 (cinco) dias úteis.
5.9 - Os serviços serão realizados nas dependências da Detentora, ou nas dependências
do

Município

de

Caratinga,

em

casos

excepcionais,

mediante

autorização

da

Superintendência de Transporte e Logística, devendo a mesma permitir livre acesso de
representantes do Município de Caratinga, para que se proceda à fiscalização dos
trabalhos.
5.10 - Os serviços serão executados com estrita observância dos prazos e dos valores
constantes das tabelas abaixo descritas:
a) Tabelas do Fabricante de Tempo Padrão de Reparos (homem/hora), para os
serviços de mão de obra;
a.1 - O prazo de entrega dos serviços e reparos solicitados, que deverá ser de no
máximo dezesseis horas úteis para pequenos serviços e reparos e de quarenta e quatro
horas úteis para serviços e reparos de maior porte, consideradas em horas de dias úteis.
b) Tabela Oficial de Preços de Peças e Acessórios Novos e Genuínos, emitida pelo
fabricante dos veículos constantes do presente Edital.
5.11 - Faculta-se ao Município de Caratinga verificar, junto aos fabricantes dos veículos, a
autenticidade/procedência das tabelas mencionadas, sujeitando-se a Detentora, na
hipótese de não confirmação da autenticidade/procedência das tabelas, às penalidades
legais cabíveis.
5.12 - Serão apresentados orçamentos discriminativos, quantidade e preço, o qual será
analisado pela Superintendência de Transporte e Logística, que efetuará pesquisa em pelo
menos três empresas do ramo, ficando a Detentora responsável por efetuar os referidos
serviços pela média aritmética dos preços encontrados.
5.13 - Será permitida a subcontratação dos serviços em capotaria, borracharia, incluindo
pneus e rodas, alinhamento/balanceamento, lanternagem/pintura, ar condicionado, retífica
de peças e motores, além de outros que porventura se façam necessários, com
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autorização prévia, por escrito, da Superintendência de Transporte e Logística do Município
de Caratinga.
5.14 - O contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser
subcontratado, cedido nem transferido, total nem parcialmente, nem ser executado em
associação do contratado com terceiros, sem autorização prévia do Município de Caratinga,
por escrito, sob pena de aplicação de sanção ou de rescisão contratual.
5.15 - A subcontratação depende de autorização prévia do Município de Caratinga, a
quem cabe verificar se a subcontratada encontra-se em situação regular perante o FGTS
(CRF) e INSS (CND).
5.16 - Em quaisquer hipóteses de subcontratação, permanece a responsabilidade integral
da Detentora pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Município
de Caratinga pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratação.
5.17 - Caso a média aritmética dos orçamentos realizados pela Superintendência de
Transporte e Logística do Município de Caratinga seja superior ao proposto pela
Detentora, valerá o de menor preço.
5.18 - Os serviços deverão ser realizados por técnicos treinados para atuarem nos
veículos daquela marca específica.
5.19 - Tanto a manutenção corretiva quanto a manutenção preventiva ocorrerão quando
o Município de Caratinga julgar necessário.
5.20 - O Município de Caratinga por meio da Superintendência de Transporte e Logística
encaminhará no máximo cinco veículos por vez para manutenção.
5.21 - O Município de Caratinga poderá alterar quantitativos, sem que isto implique
alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no § 1º do artigo 65, da Lei nº
8.666/93.
5.22 - Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação
deverão ser comunicadas ao Município de Caratinga e, na hipótese de restar caracterizada
a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão contratual.
5.23 - A Detentora se obriga a refazer em, no máximo, 24 horas, contados a partir da
comunicação, os serviços que forem rejeitados.
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5.24 - A Detentora deverá proceder à substituição de extintores de incêndio quando
verificado a extinção de sua validade.
5.25 - O Município de Caratinga poderá incluir ou excluir veículos a qualquer momento.
5.26 - O Município de Caratinga não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
qualquer responsabilidade da Detentora para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos, subcontratados, etc.
5.27 - Qualquer material similar ou equivalente a ser utilizado deverá ser apresentado
com antecedência à Superintendência de Transporte e Logística do Município de Caratinga
para a competente autorização.
5.28 - Os casos omissos serão definidos pela Superintendência de Transporte e Logística
do Município de Caratinga, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para o
objeto deste Termo de Referência.
5.29 - Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações do objeto deste Termo
de Referência sem autorização expressa da Superintendência de Transporte e Logística do
Município de Caratinga.
5.30 - Os representantes do Município de Caratinga e toda pessoa autorizada pelo mesmo
terão livre acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos ao objeto, ainda
que nas dependências da Detentora.
5.31 - Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios a serem empregados nos serviços
constituirão encargo da Detentora.
5.32 - A Superintendência de Transporte e Logística do Município de Caratinga verificará a
qualidade do material colocado nos serviços pela Detentora, notificando-a a retirar todo
aquele que for de qualidade inferior à especificada neste Termo de Referência, em prazo
previamente determinado.
5.33 - A Detentora se obriga a cumprir todas as condições e prazos fixados no Termo de
Referência.
5.34 - A Contratante poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo
parcialmente, comprometendo-se a Detentora a executar ou fornecer o que for aprovado
em todo ou em parte.
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6 - DA VIGÊNCIA
6.1 – A ata de registro de preço terá validade de 12 meses contados da data de sua
assinatura.
7. OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
7.1 - Entregar os veículos após a execução dos serviços, limpos internamente e
externamente e aspirado quando for o caso.
7.2 - Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam realizados com
esmero e perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.
7.3 - Zelar pela guarda dos veículos que estiverem na sua responsabilidade,
responsabilizando-se por qualquer dano ocorrido aos mesmos.
7.4 - Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos do Município de Caratinga,
obrigando-se à reparação total da perda em caso de furto ou roubo, incêndios ou
acidentes, independente de culpa, não transferindo tal responsabilidade a possíveis
subcontratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para orçamento
até a entrega do mesmo ao Município de Caratinga.
7.5 - Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer
natureza causados direta ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou
prepostos aos bens do Município de Caratinga ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da
fiscalização ou acompanhamento pelo Município de Caratinga.
7.6 - Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o Município de
Caratinga for compelido a responder por força da futura contratação, incluindo despesas
judiciais e honorários advocatícios.
7.7 - Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer
problemas relativos aos serviços contratados.
7.8 - Comunicar imediatamente ao Município de Caratinga qualquer irregularidade ou
dificuldade que impossibilite a execução do objeto licitado.
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7.9 - Executar os serviços contratados somente com prévia autorização do Município de
Caratinga.
7.10 - Executar quaisquer serviços não relacionados no Termo de Referência considerados
essenciais ou imprescindíveis ao funcionamento dos veículos.
7.11 - Indicar, imediatamente à assinatura da Ata e sempre que ocorrer alteração, um
Preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim
como decidir acerca de questões relativas aos serviços, e atender aos chamados da
Superintendência de Transporte e Logística do Município de Caratinga, principalmente em
situações de urgência, fora do horário de expediente, inclusive nos finais de semana e
feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz.
7.12 - Fornecer números telefônicos, endereços de e-mail ou outros meios igualmente
eficazes, para contato do Município de Caratinga com o Preposto, ainda que fora do
horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.
7.13 - Possuir pessoal especializado em manutenção de veículos automotores, para
executar os serviços nos veículos de cada marca específica;
7.14 - Encaminhar, anteriormente à realização de qualquer serviço, orçamento detalhado,
com denominação, quantidade e preço de peças, bem como a previsão de tempo
necessário à execução do serviço solicitado.
7.15 - Fornecer, em caso de necessidade de substituição de peças, orçamento com os
valores estipulados pelo fabricante ou revendedor autorizado com a aplicação do
respectivo desconto contratado, para apreciação e análise de preços por parte do setor
competente da Contratante.
7.16 - Entregar na Superintendência de Transporte e Logística do Município de Caratinga
as peças e componentes substituídos, devidamente acondicionadas, no ato da entrega do
veículo consertado.
7.17 - Comprovar, sempre que solicitado pela Superintendência de Transporte e Logística,
a origem das peças e componentes utilizados na realização dos serviços contratados.
7.18 - Não utilizar peças recondicionadas, usadas ou seminovas, mesmo que
originais/genuínas no contrato com o Município de Caratinga.
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7.19 – A Administração poderá utilizar como parâmetro a tabela do sistema
AUDATEX para fins de cotejo quanto ao número de horas utilizadas na execução
de cada tipo de serviços, e/ou substituição das peças e componentes.
7.20 - Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à realização
dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
7.21 - Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em
parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vícios ou incorreções resultantes
da prestação dos serviços, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo
adicional ao Município de Caratinga.
7.22 - Entregar os serviços objeto do Contrato dentro das condições estabelecidas e
respeitando os prazos fixados.
7.23 – Executar os serviços objetos do Contrato responsabilizando-se pela perfeição
técnica dos serviços prestados.
7.24 - Utilizar materiais novos, satisfazendo rigorosamente as especificações constantes
deste Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais
consagradas, na falta de regulamentação pela ABNT.
7.25 - Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser
fixados pelo Município de Caratinga.
7.26 - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução dos serviços
objeto do Termo de Referência, durante toda a sua vigência, a pedido do Município de
Caratinga.
7.27 - Atender prontamente às solicitações diversas da Contratante, referente a prestação
de informações, relatórios e outras demandas administrativas e técnicas pertinentes ao
contrato.
7.28 - Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto do
Termo de Referência pela equipe da Superintendência de Transporte e Logística do
Município de Caratinga, durante a sua execução.
7.29 - Manter, durante a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo
comunicar ao Município de Caratinga, imediatamente, qualquer alteração que possa
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comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com
prazo de validade expirado.
- Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente,
especialmente a indicada no Termo de Referência, e suas cláusulas, de modo a favorecer
e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando o
Município de Caratinga de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva
responsabilidade da Detentora.
7.31 - Executar os serviços objeto do Termo de Referência nas condições estabelecidas,
respeitando os prazos fixados;
7.32 - Realizar todos os serviços necessários à perfeita execução do objeto contratado,
mesmo que não tenham sido cotados;
7.33 - Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos utilizados no serviço, substituindo,
de imediato, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se
adequarem às especificações constantes do Termo de Referência, sob pena de aplicação
das sanções cabíveis, cancelamento dos preços registrados;
7.34 - Executar os serviços com a devida cautela, de forma a garantir a segurança de
informações, de dados e de equipamentos do Município de Caratinga;
7.35 - Encaminhar ao Município de Caratinga, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação
exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS e
à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores
pelo gestor e pelo fiscal da Ata do Município de Caratinga;
8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 - Transportar o veículo da Secretaria Municipal de Transportes (Garagem Municipal)
até a oficina e da oficina até a Secretaria Municipal de Transportes (Garagem Municipal).
8.2 - Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços contratados.
8.3 - Acompanhar e fiscalizar os serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de
quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da Detentora.
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8.4 - Pagar os valores contratados pelos serviços efetivamente prestados no prazo e nas
condições contratuais.
8.5 - Emitir, por meio da Superintendência de Transporte e Logística, a Ordem de Serviço.
8.6 - Expedir, por meio da Superintendência de Transporte e Logística do Município de
Caratinga, atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como instrumento de
avaliação

do

cumprimento

das

obrigações

contratuais

e

constituirá

documento

indispensável para a liberação dos pagamentos.
8.7 - Atestar a execução do objeto contratado no documento correspondente.
8.8 - Fiscalizar a execução do serviço objeto do Termo de Referência, o que não fará
cessar ou diminuir a responsabilidade da Detentora pelo perfeito cumprimento das
obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas.
8.9 - Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for
considerada necessária.
8.10 - Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços.
8.11 - Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata, bem como dos termos
aditivos que venham a ser firmados.
8.12 - Notificar o contratado, por meio do gestor ou do fiscal da Ata, sobre qualquer
irregularidade encontrada na execução dos serviços, inclusive acerca de possível aplicação
de multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para
apresentação de defesa.
8.13 - Efetuar diligência para comprovar o cumprimento das práticas de sustentabilidade.
8.14 - Proibir que pessoas não autorizadas pelo contratado, sob qualquer pretexto,
efetuem intervenção técnica nos equipamentos ou nas instalações;
8.15 - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com as
especificações do Termo de Referência;
8.16 – Efetuar o recebimento provisório do objeto, bem como o recebimento definitivo,
por meio da Superintendência de Transporte e Logística.
a) Provisoriamente: o servidor credenciado receberá os serviços para verificação e,
encontrando irregularidade, fixará prazo para correção, ou, se aprovados, emitirá recibo;
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b) Definitivamente: após recebimento provisório, será verificada a integridade da
execução dos serviços, e sendo aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, com
aposição de assinatura nas vias do Documento Auxiliar da NF-e (Danfe) ou na Nota Fiscal.
8.17 – Recusar qualquer serviço que apresente incorreções de natureza construtiva e/ou
de acabamento, ficando as correções às custas da Detentora, inclusive material e horas
gastas no trabalho.
9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão e a fiscalização da
Ata serão realizadas pela Superintendência de Transporte e Logística do Município de
Caratinga.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1 - Os pagamentos serão efetuados a favor da licitante vencedora até o 20º (vigésimo)
dia do mês subsequente após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente
atestada pelo setor competente
10.2 - Os pagamentos à Detentora somente serão realizados mediante a efetiva prestação
dos serviços nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio de atestado de
inspeção a ser expedido pela Superintendência de Transporte e Logística do Município de
Caratinga.
10.3 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela Detentora em inteira conformidade
com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.
10.4 - O gestor e/ou fiscal e/ou o Tesoureiro do Município de Caratinga, identificando
qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Detentora para que sejam
feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente
a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.
10.5 - O pagamento devido pelo Município de Caratinga será efetuado por meio de
depósito em conta bancária a ser informada pela Detentora ou, eventualmente, por outra
forma que vier a ser convencionada entre as partes.

Rua Raul Soares, 171, 1º Andar –Centro – Caratinga – MG – comprascaratinga@gmail.com – 33-3329-8023/8019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.334.268/0001-25
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Departamento de Compras/Licitações

10.6 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a Detentora dará
ao Município de Caratinga plena, geral e irretratável quitação dos valores nela
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.
10.7 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto
de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Detentora.
11. PLANILHA DE QUANTIDADE ESTIMADA, ESPECIFICAÇÕES (ANEXO I DO
TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL).
11.1 A pesquisa é feita de forma ampla e pratica, a fim de estimar o custo dos
materiais/serviços a serem adquiridos/prestados, com vistas ao interesse público, de forma
econômica, eficiente, os preços ofertados para cada lote não apresentaram grande
variação; e que a metodologia realizada para formação do MO (valor homem/hora) e o P
(percentual de desconto sobre as peças), conforme COTAÇÃO REALIZADA obteve-se os
valores/percentuais apresentados na tabela a seguir.

Especificação

Média o Valor
Homem / Hora
- MO (R$)

Quantidade de
Horas
Estimadas

(MO) Valor
Total Estimado
P/ "MO" (R$)

LOTE 01 - RENAULT

R$ 90,00

5.000

R$ 450.000,00

Média do
Percentual de
Desconto - "D"
Sobre as Peças
11%

(P) Valor Total
Estimado P/
Peças (R$)
150.000,00

LOTE 02 - HONDA

R$ 81,00

2.000

R$ 162.000,00

17%

100.000,00

LOTE 03 - YAMAHA

R$ 71,75

2.000

R$ 143.500,00

17%

100.000,00

LOTE 04 - J / JINBEI
TOPIC

R$ 119,00

1.000

R$ 119.000,00

10%

100.000,00

LOTE 05 - FIAT

R$ 90,00

10.000,00

R$ 900.000,00

15%

250.000,00

LOTE 06 - VOLKSWAGEM

R$ 93,75

5.000

R$ 468.750,00

17%

200.000,00

LOTE 07 - GM CHEVROLET

R$ 95,00

5.000

R$ 475.000,00

15%

100.000,00

LOTE 08 - PEUGEOT

R$ 98,33

5.000

R$ 491.650,00

12%

100.000,00

TOTAL (MO)

R$3.209.900,00

TOTAL (P)

R$1.100.000,00

TOTAL (MO) + (P) =

R$4.309.900,00

12. DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS.
12.1 Para fins de liquidação da despesa, a Administração se valerá do sistema AUDATEX
como referência para aplicação do percentual de desconto ofertado na licitação, e, por
conseguinte, chegar ao valor em moeda corrente (R$) da peça objeto do fornecimento.
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGAO PRESENCIAL N°. 33/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO N°. 59/2019

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

Endereço:

Telefone/Fax:

Nome Do Signatário (Para Assinatura da ata de registro de preço).

Identidade do Signatário:

CPF do signatário:

indicamos o e-mail: ____________________________ para recebimento de intimações,
inclusive

as

decorrentes

de

processo

administrativo

disciplinar,

ordens

de

fornecimento/serviço, comunicações, etc., objeto do presente instrumento
LOTE 01 - RENAULT
MO - Valor homem/hora = R$ ______
PEÇAS - Desconto de ____ % sobre o valor da tabela de preços sugeridos pelos fabricantes.
VT = R$ _________(MO) X 4 + R$ 100,00 x (100 - D) x 6
100
VT = R$ _____ x 4 + (R$100,00 x _______) x 6
VT = R$ _________ + R$ _________ x 6
VT = R$ _________ + R$ _________
VT = R$ ________
VT (Valor por extenso):
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LOTE 02 - HONDA
MO - Valor homem/hora = R$ ______
PEÇAS - Desconto de ____ % sobre o valor da tabela de preços sugeridos pelos fabricantes.
VT = R$ _________(MO) X 4 + R$ 100,00 x (100 - D) x 6
100
VT = R$ _____ x 4 + (R$100,00 x _______) x 6
VT = R$ _________ + R$ _________ x 6
VT = R$ _________ + R$ _________
VT = R$ ________
VT (Valor por extenso):
LOTE 03 - YAMAHA
MO - Valor homem/hora = R$ ______
PEÇAS - Desconto de ____ % sobre o valor da tabela de preços sugeridos pelos fabricantes.
VT = R$ _________(MO) X 4 + R$ 100,00 x (100 - D) x 6
100
VT = R$ _____ x 4 + (R$100,00 x _______) x 6
VT = R$ _________ + R$ _________ x 6
VT = R$ _________ + R$ _________
VT = R$ ________
VT (Valor por extenso):
LOTE 04 - J / JINBEI TOPIC
MO - Valor homem/hora = R$ ______
PEÇAS - Desconto de ____ % sobre o valor da tabela de preços sugeridos pelos fabricantes.
VT = R$ _________(MO) X 4 + R$ 100,00 x (100 - D) x 6
100
VT = R$ _____ x 4 + (R$100,00 x _______) x 6
VT = R$ _________ + R$ _________ x 6
VT = R$ _________ + R$ _________
VT = R$ ________
VT (Valor por extenso):
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LOTE 05 - FIAT
MO - Valor homem/hora = R$ ______
PEÇAS - Desconto de ____ % sobre o valor da tabela de preços sugeridos pelos fabricantes.
VT = R$ _________(MO) X 4 + R$ 100,00 x (100 - D) x 6
100
VT = R$ _____ x 4 + (R$100,00 x _______) x 6
VT = R$ _________ + R$ _________ x 6
VT = R$ _________ + R$ _________
VT = R$ ________
VT (Valor por extenso):
LOTE 06 - VOLKSWAGEM
MO - Valor homem/hora = R$ ______
PEÇAS - Desconto de ____ % sobre o valor da tabela de preços sugeridos pelos fabricantes.
VT = R$ _________(MO) X 4 + R$ 100,00 x (100 - D) x 6
100
VT = R$ _____ x 4 + (R$100,00 x _______) x 6
VT = R$ _________ + R$ _________ x 6
VT = R$ _________ + R$ _________
VT = R$ ________
VT (Valor por extenso):
LOTE 07 - GM CHEVROLET
MO - Valor homem/hora = R$ ______
PEÇAS - Desconto de ____ % sobre o valor da tabela de preços sugeridos pelos fabricantes.
VT = R$ _________(MO) X 4 + R$ 100,00 x (100 - D) x 6
100
VT = R$ _____ x 4 + (R$100,00 x _______) x 6
VT = R$ _________ + R$ _________ x 6
VT = R$ _________ + R$ _________
VT = R$ ________
VT (Valor por extenso):
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LOTE 08 - PEUGEOT
MO - Valor homem/hora = R$ ______
PEÇAS - Desconto de ____ % sobre o valor da tabela de preços sugeridos pelos fabricantes.
VT = R$ _________(MO) X 4 + R$ 100,00 x (100 - D) x 6
100
VT = R$ _____ x 4 + (R$100,00 x _______) x 6
VT = R$ _________ + R$ _________ x 6
VT = R$ _________ + R$ _________
VT = R$ ________
VT (Valor por extenso):

Prazo de validade: 60 dias. Proposta
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação dos
serviços, objeto da presente licitação, e que estou de acordo com todas as normas deste
edital e seus anexos.
Local e Data:.......... de................................de 2019
NOME
Representante Legal da Licitante
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ANEXO III - CARTA DE CREDENCIAMENTO
À
Prefeitura Municipal de Caratinga.
Referência: Pregão Presencial 33/2019 – Processo Licitatório nº. 59/2019
Prezado(a) Senhor(a),

A

empresa

___________________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

Nº

__________________, neste ato representada por __________________________
(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao
disposto no Edital do Pregão Presencial nº. 33/2019 – Processo Licitatório nº. 59/2019,
vem

perante

Vossa

Senhoria

credenciar

o

Sr.

_______________________,

RG

____________________, como representante qualificado a participar de todos os atos
relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos para apresentar ou desistir
da interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da Lei No 8666/93, assinar
declarações, inclusive as relativas ao teor do ANEXO IV e ANEXO VII deste processo de
licitação.
Atenciosamente.
Local e Data:.......... de................................de 2019
NOME
Representante Legal da Licitante
Reconhecer firma(s) - Requisito Obrigatório
Anexar cópia da carteira de Identidade
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ANEXO

IV

-

DECLARAÇÃO

DE

INEXISTÊNCIA

DE

IMPEDIMENTO

À

HABILITAÇÃO
À
Prefeitura Municipal de Caratinga.
Referência: Pregão Presencial nº. 33/2019 – Processo Licitatório nº. 59/2019
Prezado(a) Senhor(a),
A

empresa

___________________________,

__________________,

neste

ato

representada

inscrita
por

no

CNPJ

sob

o

Nº

__________________________

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa, RG), em atendimento
ao disposto no Edital do Pregão Presencial nº. 33/2019 – Processo Licitatório nº. 59/2019,
que tem como objeto o Registro de preço para Contratação de empresa especializada para
fornecimento de peças de reposição e prestação de serviço de mão de obra mecânica,
destinada à manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves da frota Municipal, vem
perante Vossa Senhoria DECLARAR que não existem impedimentos à habilitação da mesma
na presente licitação.
Atenciosamente.
Local e Data: .......... de................................de 2019
NOME
Representante Legal da Licitante
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º,
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
À
Prefeitura Municipal de Caratinga.
Referência: Pregão Presencial nº. 33/2019 – Processo Licitatório nº. 59/2019
Prezado(a) Senhor(a),
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste
ato representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil,
cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial nº.
33/2019 – Processo Licitatório nº. 59/2019 e no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, vem
perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos.
Atenciosamente,
Local e Data:.......... de................................de 2019

NOME
Representante legal da empresa
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ANEXO VI - MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/ 2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019
Pela presente ata de Registro de Preços, são partes, através de seus representantes no final
nomeados como gerenciador, o MUNICÍPIO DE CARATINGA, entidade de direito público,
CNPJ nº.18.334.268/0001-25, sediada na Rua Raul Soares, 171, 1º Andar, CEP: 35.300-020,
na cidade de Caratinga (MG), e aqui representada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
Welington Moreira de Oliveira, e, como detentor do preço registrado a empresa ...........,
inscrita no CNPJ sob o Nº ....., com sede na cidade de ................, e aqui representada por
seu representante legal ........., nos termos constantes da Lei 8.666/93 e suas alterações,
adjudicatária do Pregão Presencial n°. 33/2019, Processo Licitatório n°.59/2019, doravante
denominada DETENTORA/FORNECEDORA, resolvem Registrar os Preços, com integral
observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e Lei Federal nº 10.520/02,
mediante as Cláusulas e condições seguintes:
I – OBJETO
1.1 - O objeto desta ata é proceder o Registro de preço para o fornecimento de peças de
reposição e prestação de serviço de mão de obra mecânica, destinada à manutenção
preventiva e corretiva dos veículos leves da frota Municipal.

LOTE 01 - RENAULT

LOTE 02 - HONDA

LOTE 03 - YAMAHA

Valor unitário homem/hora (MO): R$ ______
Percentual de desconto (D) sobre a tabela de peças dos fabricantes: _____ %

Valor unitário homem/hora (MO): R$ ______
Percentual de desconto (D) sobre a tabela de peças dos fabricantes: _____ %

Valor unitário homem/hora (MO): R$ ______
Percentual de desconto (D) sobre a tabela de peças dos fabricantes: _____ %
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LOTE 04 - J / JINBEI
TOPIC

LOTE 05 - FIAT

Valor unitário homem/hora (MO): R$ ______
Percentual de desconto (D) sobre a tabela de peças dos fabricantes: _____ %

Valor unitário homem/hora (MO): R$ ______
Percentual de desconto (D) sobre a tabela de peças dos fabricantes: _____ %

LOTE 06 VOLKSWAGEM

Valor unitário homem/hora (MO): R$ ______

LOTE 07 - GM
CHEVROLET

Valor unitário homem/hora (MO): R$ ______

LOTE 08 - PEUGEOT

Percentual de desconto (D) sobre a tabela de peças dos fabricantes: _____ %

Percentual de desconto (D) sobre a tabela de peças dos fabricantes: _____ %

Valor unitário homem/hora (MO): R$ ______
Percentual de desconto (D) sobre a tabela de peças dos fabricantes: _____ %

1.1 - A contratação dos serviços objeto desta Ata será formalizada por meio de Nota de
Empenho de despesa, após a emissão da ordem de serviços pela Superintendência de
Transporte e Logística do Município de Caratinga.
1.2 - O FORNECEDOR, para fins de prestar os serviços do objeto licitado, deverá observar
as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I) do Edital de Pregão n.
33/2019, que integra esta Ata como se nela estivesse transcrito.
II - ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PARA A DESPESA
2.1 - Conforme dados dos fabricantes e do setor automobilístico, o valor estimativo da
manutenção é calculado em função da fórmula:
VT = MO x 4 + VF (100 – D) x 6, onde,
100
VT – Valor total ou lance;
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MO – Valor homem/hora;
VF – Valor fictício para o valor de peças;
D – Desconto a ser ofertado pelo licitante sobre os preços sugeridos na tabela de preços
dos fabricantes, devendo ser apresentado de forma percentual.
100 – D – Fórmula do desconto
100
2.2 – Os valores 4 e 6 referem-se a pesos que serão aplicados ao valor dos serviços
homem/hora e ao valor de peças, correspondendo, respectivamente, a 40% para MO e 60%
para peças.
2.3 - O percentual de desconto sobre peças incidirá sobre a Tabela Oficial de Preços de
Peças e Acessórios Novos e Genuínos, emitida pelo fabricante dos veículos.
2.4 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes Dotações
Orçamentárias:
02.01.01. 0412200062.005000. 3.3.90.30
02.01.01. 0412200062.005000. 3.3.90.30
02.01.01. 0412200062.005000. 3.3.90.39
02.02.01. 0412200061.055000. 3.3.90.30
02.02.01. 0412200062.011000. 3.3.90.39
02.02.01. 0412200062.187000. 3.3.90.39
02.03.01. 0412300062.011000. 3.3.90.30
02.03.01. 0412300062.130000. 3.3.90.30
02.03.01. 0412300062.011000. 3.3.90.39
02.03.01. 0412300062.130000. 3.3.90.39
02.04.01. 2012200062.221000. 3.3.90.30
02.04.01. 2012200062.011000. 3.3.90.39
02.04.01. 2012200062.221000. 3.3.90.39
02.05.01. 0412200062.130000. 3.3.90.30
02.05.01. 0445200062.011000. 3.3.90.30
02.05.01. 0412200062.130000. 3.3.90.39

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha

4916
4917
5024
5051
4974
4108
4915
3303
4914
4109
3304
5025
4110
3305
4990
4111

02.06.01.
02.06.01.
02.06.01.
02.06.01.
02.07.01.
02.07.01.
02.07.02.
02.07.03.
02.08.01.
02.08.02.
02.08.05.
02.08.06.
02.08.06.
02.09.01.
02.09.04.

0812200092.178000. 3.3.90.30
0812200092.011000. 3.3.90.30
0812200092.011000. 3.3.90.39
0812200092.178000. 3.3.90.39
1012200012.145000. 3.3.90.30
1012200012.190000. 3.3.90.30
1030100012.148000. 3.3.90.30
1030200012.158000. 3.3.90.30
1212200052.011000. 3.3.90.39
1212200052.188000. 3.3.90.30
1236100052.060000. 3.3.90.30
1236100052.140000. 3.3.90.30
1236100052.211000. 3.3.90.30
0412200062.209000. 3.3.90.30
0418200092.128000. 3.3.90.30

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha

3306
4907
4919
4112
4825
3307
3308
4828
5026
3309
3310
3311
3312
3315
4695

III - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 meses contados da data de
sua assinatura:
IV - O GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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4.1 - O gerenciamento desta Ata será realizado pela Secretária de Obras Públicas e Defesa
Social.
4.2 - O Superintendente de Transporte e Logística do Município de Caratinga atuará como
gestor da Ata e nomeará um servidor como fiscal.
V - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Da condição técnica, das instalações e dos equipamentos
5.1 - Considerando que a prestação de serviços de manutenção de veículos é uma atividade
complexa

e

especializada,

com

utilização

de

ferramentas

diversas,

aparelhos

computadorizados, devido aos veículos possuírem componentes eletroeletrônicos que
necessitam de monitoramento e diagnósticos precisos, a Detentora deve dispor de
estrutura mínima composta de: instalações físicas adequadas, aparatos tecnológicos
traduzido em máquinas e equipamentos eletroeletrônicos apropriados e mão de obra
especializada em mecânica em geral, e ainda:
a) Alvará de funcionamento comprovando que a licitante possui autorização para
desempenhar atividades pertinentes de oficina mecânica automotiva;
b) Possuir área útil, coberta e fechada, disponível para receber com segurança,
simultaneamente, no mínimo, 5 (cinco) veículos para manutenção;
c) Possuir os recursos essenciais para que os serviços prestados tenham a técnica qualidade
/ presteza exigida para os padrões do fabricante dos veículos tais como:
Possuir pessoal treinado para executar os serviços nos veículos de cada marca específica;
01 (um) equipamento eletrônico de rastreamento de problemas elétricos / eletrônicos nos
veículos;
01 (uma) máquina de limpeza do sistema de arrefecimento / radiador de veículo;
01 (um) carregador de baterias;
01 (um) teste para análise de baterias;
01 (uma) bancada de teste para bomba elétrica de combustível (gasolina / álcool);
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equipamentos para regulagem eletrônica de motor: scanner, teste de bico, ultrassom e
multímetro;
Equipamentos para serviços de suspensão: prensa hidráulica, torquímetro e paquímetro;
Equipamentos para serviços de troca de correias: gabarito, relógio comparador e pistola
de ponto;
Elevadores hidráulicos ou elétricos para suspensão dos veículos;
Kaptor ou rastreador para a análise de sistemas de injeção eletrônica;
Ferramentas adequadas para a realização dos reparos nos veículos com segurança e
precisão;

5.2 - A Detentora deverá possuir oficina bem estruturada, situada em um raio máximo de
até 10 (dez) km da Secretaria Municipal de Transportes (Garagem Municipal). Tal
exigência referente à localização se faz necessária tendo em vista a obtenção da proposta
mais vantajosa para este Município, pois, se a distância entre a sede da Secretaria
(Garagem Municipal) e Detentora for maior que a determinada, a vantagem do “menor
preço” ficará prejudicada em razão do aumento do custo com o deslocamento da frota. O
raio máximo se justifica pelo custo de transporte do veículo da sede do Município de
Caratinga até a oficina e da oficina até o Município de Caratinga (que é obrigação da
contratante, conforme item 8.1 do Termo de referência), pelo consumo de combustível nos
deslocamentos, pela utilização de pessoal para efetuar os deslocamentos e pelo risco de
acidentes de trânsito (que podem aumentar o custo do seguro da frota de veículos oficiais).
5.3 - Acrescente-se a isso a efetividade do acompanhamento da prestação dos serviços,
facilitando a periodicidade de visitas de profissional do Município de Caratinga para controle
dos orçamentos apresentados, levantamentos, reparos a serem executados, etc.
5.4 - Assim, o raio de 10 (dez) km tem o potencial de melhorar a gestão sobre as
manutenções da frota de veículos oficiais do Município de Caratinga, reduzindo as despesas
com tal ação, efetivando o controle de todas as etapas do processo de manutenção dos
veículos, desde a entrada na oficina até sua retirada pelo Município de Caratinga.
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Da prestação dos serviços
5.5 - A Contratante poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo
parcialmente, comprometendo-se a Detentora a executar ou fornecer o que for aprovado
em todo ou em parte.
5.6 - Entende-se por manutenção preventiva as revisões e serviços de caráter preventivo
determinadas pelo fabricante e explicitadas no manual do proprietário com a finalidade de
avaliar as condições para o perfeito funcionamento dos veículos, além de detectar possíveis
desgastes em peças, acessórios e outros elementos, objetivando manter o veículo em
perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas específicas, incluindo as trocas
autorizadas de peças que se fizerem necessárias ao seu bom funcionamento.
5.6.1 - Esses serviços deverão ser executados sempre com intervalos regulares como, por
exemplo, de acordo com a quilometragem especificada no manual do proprietário, a cada
10.000 km percorridos ou a cada 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro. Esta manutenção
compreende basicamente a substituição de componentes com a vida útil pré-determinada, e
outros serviços, tais como: óleo, filtros de óleo e de combustível, líquido de arrefecimento,
alinhamento, balanceamento e geometria de suspensão, entre outros.
5.7 - Entende-se por manutenção corretiva as revisões e serviços de caráter corretivo, não
previstas no manual do proprietário, mas que existem em função de adversidades em
função de uso da unidade automotora, para possibilitar a reparação de defeitos e falhas em
qualquer parte do veículo, com substituição de peças e acessórios genuínos, desde que
autorizado pelo Secretário de Obras Públicas e Defesa Social deste Município de Caratinga,
após verificação inicial pela Superintendência de Transporte e Logística, bem como serviços
de mecânica, lanternagem, eletricidade, capotaria, vidraçaria, lubrificação (troca de óleo),
retífica, borracharia, pintura, que se façam necessários para tornar operacional o veículo.
Esses serviços deverão ser executados de acordo com a necessidade verificada na unidade
automotora.
5.7.1 – A manutenção corretiva abarca todos os reparos necessários aos defeitos ocorridos
acidentalmente como, por exemplo: quebra de componentes, desgastes prematuros, uso
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indevido, colisões. Serão realizadas manutenções corretivas sempre que houver necessidade
de reparos aos defeitos imprevistos, ocorridos acidentalmente ou não, nos casos de quebra
de componentes, desgastes prematuros, uso indevido, sinistros e outros, independente da
realização de manutenção preventiva e sempre que solicitado pela Superintendência de
Transporte e Logística.
5.7.2 - As manutenções corretivas deverão ser atendidas prontamente quando solicitadas,
observado o prazo máximo estipulado neste Termo de Referência para este caso.
5.7.3 - A solicitação de manutenção preventiva e corretiva ocorrerá mediante Ordem de
Serviço. De posse da Ordem de Serviço a Detentora deverá enviar orçamento detalhado dos
serviços propostos, no prazo máximo de 24h, e então, proceder a execução da manutenção
logo após aprovação do orçamento.
5.8 - O orçamento deverá ser detalhado e fornecido previamente, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento do veículo pela Detentora, com
exceção dos serviços de reparo no motor (montagem e desmontagem), funilaria e pintura,
em que o prazo será de no máximo 5 (cinco) dias úteis.
5.9 - Os serviços serão realizados nas dependências da Detentora, ou nas dependências
do

Município

de

Caratinga,

em

casos

excepcionais,

mediante

autorização

da

Superintendência de Transporte e Logística, devendo a mesma permitir livre acesso de
representantes do Município de Caratinga, para que se proceda à fiscalização dos trabalhos.
5.10 - Os serviços serão executados com estrita observância dos prazos e dos valores
constantes das tabelas abaixo descritas:
a) Tabelas do Fabricante de Tempo Padrão de Reparos (homem/hora), para os
serviços de mão de obra;
a.1 - O prazo de entrega dos serviços e reparos solicitados, que deverá ser de no
máximo dezesseis horas úteis para pequenos serviços e reparos e de quarenta e quatro
horas úteis para serviços e reparos de maior porte, consideradas em horas de dias úteis.
b) Tabela Oficial de Preços de Peças e Acessórios Novos e Genuínos, emitida pelo
fabricante dos veículos constantes do presente Edital.
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5.11 - Faculta-se ao Município de Caratinga verificar, junto aos fabricantes dos veículos, a
autenticidade/procedência das tabelas mencionadas, sujeitando-se a Detentora, na
hipótese de não confirmação da autenticidade/procedência das tabelas, às penalidades
legais cabíveis.
5.12 - Serão apresentados orçamentos discriminativos, quantidade e preço, o qual será
analisado pela Superintendência de Transporte e Logística, que efetuará pesquisa em pelo
menos três empresas do ramo, ficando a Detentora responsável por efetuar os referidos
serviços pela média aritmética dos preços encontrados.
5.13 - Será permitida a subcontratação dos serviços em capotaria, borracharia, incluindo
pneus e rodas, alinhamento/balanceamento, lanternagem/pintura, ar condicionado, retífica
de peças e motores, além de outros que porventura se façam necessários, com autorização
prévia, por escrito, da Superintendência de Transporte e Logística do Município de
Caratinga.
5.14 - O contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser
subcontratado, cedido nem transferido, total nem parcialmente, nem ser executado em
associação do contratado com terceiros, sem autorização prévia do Município de Caratinga,
por escrito, sob pena de aplicação de sanção ou de rescisão contratual.
5.15 - A subcontratação depende de autorização prévia do Município de Caratinga, a quem
cabe verificar se a subcontratada encontra-se em situação regular perante o FGTS (CRF) e
INSS (CND).
5.16 - Em quaisquer hipóteses de subcontratação, permanece a responsabilidade integral
da Detentora pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Município de
Caratinga pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratação.
5.17 - Caso a média aritmética dos orçamentos realizados pela Superintendência de
Transporte e Logística do Município de Caratinga seja superior ao proposto pela Detentora,
valerá o de menor preço.
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5.18 - Os serviços deverão ser realizados por técnicos treinados para atuarem nos veículos
daquela marca específica.
5.19 - Tanto a manutenção corretiva quanto a manutenção preventiva ocorrerão quando o
Município de Caratinga julgar necessário.
5.20 - O Município de Caratinga por meio da Superintendência de Transporte e Logística
encaminhará no máximo cinco veículos por vez para manutenção.
5.21 - O Município de Caratinga poderá alterar quantitativos, sem que isto implique
alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no § 1º do artigo 65, da Lei nº
8.666/93.
5.22 - Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação
deverão ser comunicadas ao Município de Caratinga e, na hipótese de restar caracterizada a
frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão contratual.
5.23 - A Detentora se obriga a refazer em, no máximo, 24 horas, contados a partir da
comunicação, os serviços que forem rejeitados.
5.24 - A Detentora deverá proceder à substituição de extintores de incêndio quando
verificado a extinção de sua validade.
5.25 - O Município de Caratinga poderá incluir ou excluir veículos a qualquer momento.
5.26 - O Município de Caratinga não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
qualquer responsabilidade da Detentora para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos, subcontratados etc.
5.27 - Qualquer material similar ou equivalente a ser utilizado deverá ser apresentado com
antecedência à Superintendência de Transporte e Logística do Município de Caratinga para a
competente autorização.
5.28 - Os casos omissos serão definidos pela Superintendência de Transporte e Logística do
Município de Caratinga, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para o objeto
deste Termo de Referência.
5.29 - Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações do objeto deste Termo de
Referência sem autorização expressa da Superintendência de Transporte e Logística do
Município de Caratinga.
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5.30 - Os representantes do Município de Caratinga e toda pessoa autorizada pelo mesmo
terão livre acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos ao objeto, ainda que nas
dependências da Detentora.
5.31 - Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios a serem empregados nos serviços
constituirão encargo da Detentora.
5.32 - A Superintendência de Transporte e Logística do Município de Caratinga verificará a
qualidade do material colocado nos serviços pela Detentora, notificando-a a retirar todo
aquele que for de qualidade inferior à especificada neste Termo de Referência, em prazo
previamente determinado.
5.33 - A Detentora se obriga a cumprir todas as condições e prazos fixados no Termo de
Referência.
5.34 – Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios a serem empregados nos serviços
constituirão encargo da DETENTORA.
5.35 - A Superintendência de Transporte e Logística do MUNICÍPIO verificará a qualidade
do material colocado nos serviços pela DETENTORA, notificando-a a retirar todo aquele
que for de qualidade inferior à especificada na Ata e/ou no Termo de Referência, em prazo
previamente determinado.
5.36 - A DETENTORA se obriga a cumprir todas as condições e prazos fixados no Termo
de Referência (Anexo I) e na Ata de Registro de Preços (Pregão n° 33/2019).
VI - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Administração, de pleno
direito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
a) - A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços e da
legislação, notadamente nas hipóteses de inexecução total ou parcial ou rescisão dos
ajustes dela decorrentes;
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b) - A Detentora não formalizar o Termo de Contrato, quando cabível, decorrente da Ata de
Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem
justificativa aceitável;
c) - A Detentora não aceitar reduzir os seus preços registrados na hipótese de tornarem-se
superiores aos praticados no mercado;
d) - Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração.
6.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item
6.1, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntandose o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
6.2.1 - Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
6.2.2 – Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada nas hipóteses previstas para a
rescisão dos contratos em geral.
VII - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
7.1 - O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado ao Município de
Caratinga, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua
responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou
do acompanhamento exercido pelo Município de Caratinga, obrigando-se, a todo e qualquer
tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas
na licitação.
7.2 - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo,
obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pelo Município de Caratinga, decorrentes
do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a
ele atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se
limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo Município de Caratinga a
terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais,
honorários advocatícios e outros.
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7.3 - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de
obrigações definidas como de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou
chegar ao conhecimento do Município de Caratinga, este comunicará ao FORNECEDOR por
escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, diretamente, quando
possível, o qual ficará obrigado a entregar ao Município de Caratinga a devida comprovação
do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito,
conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou
judiciais tomadas pelo FORNECEDOR não o eximem das responsabilidades assumidas
perante o Município de Caratinga, nos termos desta cláusula.
7.4 - Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a
ser exigidas do Município de Caratinga, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pelo
FORNECEDOR, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de
ressarcimento ao Município de Caratinga, mediante a adoção das seguintes providências:
a) dedução de créditos do FORNECEDOR;
b) medida judicial apropriada, a critério do MUNICÍPIO.
VIII - DAS MULTAS E PENALIDADES
8.1 - O FORNECEDOR, deixando de entregar documento exigido, apresentando
documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a
proposta, falhando ou fraudando na execução da Ata, comportando-se de modo inidôneo ou
cometendo fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, se for o
caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta Ata de Registro de
Preços e demais cominações legais.
8.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento da presente contratação:
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a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, ou
por dia atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia,
calculados sobre o valor dos serviços contratados, conforme orçamento aprovado, por
ocorrência;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços contratados, conforme orçamento
aprovado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços
contratados ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão
contratual;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos serviços constantes da Ordem de
Serviço, na hipótese do FORNECEDOR injustificadamente desistir da Ata ou der causa a
sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o
Município de Caratinga, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
8.3 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
8.4. - As multas e penalidades previstas nesta Ata não têm caráter compensatório, sendo
que o seu pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela reparação de
eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao Município de Caratinga por atos
comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.
IX – DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, devidamente justificada, sendo assegurada ao detentor do registro de preços a
preferência em igualdade de condições.
9.2 - A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar a Departamento de
Compras e Licitações, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização,
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sendo sua obrigação manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação que a precedeu.
9.3 – Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica a aceitação de todas as
cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como
elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços.
9.4 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões
obedecerão ao Decreto Municipal, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares
e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução dos contratos e
especialmente aos casos omissos.
9.5 - O fornecedor indica o e-mail: ____________________________ para recebimento de
intimações, inclusive as decorrentes de processo administrativo disciplinar, ordens de
fornecimento/serviço, comunicações, etc., objeto do presente instrumento.
9.5.1 - As intimações serão feitas por meio eletrônico, na forma do subitem item 9.5,
considerando-se realizada no dia em que o intimando efetivar a confirmação do recebimento
do seu teor;
9.5.2 - Na hipótese de intimações confirmadas em dia não útil, a mesma será considerada
como realizada no primeiro dia útil seguinte.
9.5.3 – A intimação referida nos itens 9.5.1 e 9.5.2 deverá ser confirmada o recebimento no
prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de
considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
9.6 - Para fins de liquidação da despesa, a Administração se valerá do sistema AUDATEX
como referência para aplicação do percentual de desconto ofertado na licitação, e, por
conseguinte, chegar ao valor em moeda corrente (R$) da peça objeto do fornecimento.
X – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Caratinga/MG, para dirimir as eventuais controvérsias
decorrentes do presente ajuste.
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E por estarem de acordo, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai
assinada pela Detentora da Ata de Registro de Preços em 03 (três) vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.
Caratinga/MG, ...... de......................... de 2019.
Município de Caratinga/MG
Welington Moreira de Oliveira

Empresa: _____________________________
Nome: _________________ RG:

Cargo

Prefeito Municipal

Testemunhas:
1 - ________________ CPF: ________________________________
2 - ________________ CPF: ________________________________
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

DECLARAÇÃO

(nome da empresa)....., inscrita no CNPJ sob o n.º........................., sediada ... (endereço
completo)

.............................,

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

......................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º .................... e do CPF n.º ......
DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de
2006, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, ALTERADA PELA Lei Complementar
nº.147/2014.

................................, ........... de ............................ de 2019.
............................................................
(representante legal)

*Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº.59/2019
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº:
ENDEREÇO:
CIDADE:

TELEFONE:

Senhor licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Caratinga e a licitante, solicito
de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitações
da Prefeitura Municipal de Caratinga, por meio do fax: (33) 3329-8019 ou pelo e-mail
comprascaratinga@gmail.com.
A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Caratinga da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais.
____________________________, ________ de ____________________ de 2019.

............................................................
(representante legal)
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSO
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº.59/2019
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº __________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)
________________________________________, portador(a) do Documento de Identidade
nº ___________________, inscrito(a) no CPF sob o nº ________________________,
DECLARA, sob as penas da Lei, que, a teor do art. 30, §6º, da Lei nº 8.666/93, DISPÕE de
estrutura mínima composta de: instalações físicas adequadas, aparatos tecnológicos
traduzido em máquinas e equipamentos eletroeletrônicos apropriados e mão de obra
especializada em mecânica em geral, e ainda possuir:
a) área útil, coberta, disponível para receber com segurança, simultaneamente, no
mínimo, 5 (cinco) veículos para manutenção;
b) os recursos essenciais para que os serviços prestados tenham a técnica
qualidade/presteza exigida para os padrões do fabricante dos veículos tais como:
pessoal treinado para executar os serviços nos veículos de cada marca específica;
01 (um) equipamento eletrônico de rastreamento de problemas elétricos / eletrônicos nos
veículos;
01 (uma) máquina de limpeza do sistema de arrefecimento / radiador de veículo;
01 (um) carregador de baterias;
01 (um) teste para análise de baterias;
01 (uma) bancada de teste para bomba elétrica de combustível (gasolina / álcool);
equipamentos para regulagem eletrônica de motor: scanner, teste de bico, ultrassom e
multímetro;
equipamentos para serviços de suspensão: prensa hidráulica, torquímetro e paquímetro;
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equipamentos para serviços de troca de correias: gabarito, relógio comparador e pistola
de ponto;
elevadores hidráulicos ou elétricos para suspensão dos veículos;
kaptor ou rastreador para a análise de sistemas de injeção eletrônica;
ferramentas adequadas para a realização dos reparos nos veículos com segurança e
precisão;
01 (um) equipamento de regulagem de faróis.
Dessa forma, a empresa encontra-se apta à perfeita execução do objeto.
................................, ........... de ............................ de 2019.
............................................................
(representante legal)
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ANEXO X - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA OFICINA MECÂNICA (CASO SE VALHA
DE OFICINA TERCEIRIZADA)

A

empresa

_______________________________________________,

CNPJ

nº.

_______________________________, declara, sob as penas da lei , que dispõe de oficina
mecânica equipada para atender a frota municipal, conforme exigência constante do item
5.1 do Termo de Referência (Anexo II).

Informo que utilizarei de oficina terceirizada, para o fiel cumprimento do objeto da presente
licitação,

com

os

seguintes

dados:

Razão

Social:__________________________________________ - CNPJ:___________________,
endereço______________________________________.
Os abaixo assinados (vencedor/adjudicado da licitação e responsável legal da oficina
terceirizada) DECLARAM QUE RESPONDEM DE FORMA SOLIDÁRIA pela má-execução
dos serviços realizados, e, que, por conseguinte, ocasione eventuais prejuízos materiais ou
morais à Administração na execução do objeto.
Em_____________, ____ de _______________de 2019
Assinatura do vencedor da licitação _____________________________________________

Assinatura da responsável legal pela oficina terceirizada______________________________
(Em anexo o contrato social da terceirizada)
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