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EDITAL – SERVIÇOS  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 – BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BNC (www.bnc.org.br) 

 

Processo Administrativo nº 3175/2022 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MPUNICÍPIO DE SATUBA, CNPJ nº 12.200.333/0001-43, 

por meio do Pregoeiro e equipe de apoio designados por portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito, sediado à Rua 

Amélia Pontes, s/n - Centro - Satuba, Centro, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, 

na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, nos termos da Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Federal 7.892/2013, 

da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e as exigências estabelecidas no Edital. 

• Abertura das propostas no dia 21 de outubro de 2022, às 08h00min; 

• Início da sessão de disputa pública no dia 21 de outubro de 2022, às 09h00min. 

• Local: Bolsa Nacional de Compras - BNC (www.bnc.org.br) 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa de Registro de preços para eventual contratação 

de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com aplicação de peças dos 

veículos leves, pesados e máquinas pesadas pertencentes a frota do Poder Executivo do Município de 

Satuba/AL, conforme condições, quantidades e exigências a seguir estabelecidas no Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo 

oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO por do grupo, observadas as 

exigências contidas no Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. Em se tratando de procedimento licitatório realizado sob o Sistema de Registro de Preço, cujo instrumento 

não constitui obrigação para o órgão gerenciador e participantes da licitação pela aquisição do seu objeto, 

torna-se dispensável a indicação da dotação orçamentária, que somente será exigida para formalização do 

contrato ou outro instrumento hábil. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

Pregão. 

3.1.1. Para participar da licitação se faz necessário prévio cadastro do licitante no sistema Bolsa Nacional 

de Compras - BNC. Para a realização do cadastramento, deverão ser observadas as instruções 

constantes do Bolsa Nacional de Compras - BNC no endereço: http://bnc.org.br/sistema/. 
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3.1.2. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 

sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 

privativa. 

3.1.3. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante participante do certame, 

que pagará a Bolsa Nacional de Compras - BNC, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao 

plano definido pela BNC e contratado pelo licitante, a título de taxa pela utilização dos recursos de 

tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BNC. 

3.1.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 

3.1.5. A Prefeitura Municipal de Satuba não se responsabilizará por qualquer tipo de problema que venha 

a ocorrer no processo de cadastramento e que impeça o licitante de participar do certame. 

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados 

junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração 

dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar do Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, e que estejam com Credenciamento regular. 

4.1.1.  AMPLA CONCORRÊNCIA - para participação ampla de quaisquer empresas especializadas no ramo. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

4.3.2. que não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
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4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 

746/2014-TCU-Plenário). 

4.3.8. Instituições sem fins lucrativos; 

4.3.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º 

da Lei 9.637, de 1998, desde que os serviços objeto da licitação se insiram entre as 

atividades previstas no Contrato de Gestão firmado entre o Poder Público e a organização 

social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de 

Gestão e dos respectivos atos constitutivos; 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante ENTREGARÁ e registrará, em campo próprio do 

sistema eletrônico, as seguintes DECLARAÇÕES: 

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está 

em conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas 

em lei e no Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, CONCOMITANTEMENTE COM OS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL, PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E 

ASSINADO POR QUEM DETENHA PODERES com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 

etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no Edital, ocorrerá por meio de 

chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes deverão apresentar todos os documentos de habilitação que constem do item 9 deste edital, em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômica financeira, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda 

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 
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5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 

6.1.1. Percentual de desconto; 

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência. 

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

6.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

6.2.1. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.2.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades 

da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras 

contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a 

realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base 

na alínea “b” do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.2.3. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou 

cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a 

seguir: 

6.2.3.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a 

execução contratual; 

6.2.3.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, 

da planilha e haverá imediata glosa, quando do pagamento, ou redução, quando da 

repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 

6.2.4. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 

últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a 

qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem 

anterior. 
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6.2.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.3. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, em 

conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar 

os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 

do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 

públicas, quando participarem de licitações públicas; 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode ensejar a 

fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos 

do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 

Contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

6.7. Ao término dos lances, os percentuais/valores unitários e totais NÃO poderão ser superiores aos valores 

orçados pela Administração, a qual se encontra disponível juntamente com o Edital. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local 

indicados no Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.1.1. A observação mencionada não se aplica ao anexo da proposta; pois tal documento fica 

oculto até o término da disputa, desta forma não identifica a licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 

fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO. 
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7.5.2. Para tanto, no momento de cadastrar a proposta, apesar do sistema apresentar valor monetário, o 

valor cadastrado será entendido como percentual, seguindo o referido modelo: R$ 1,00 = 1,00% (um 

por cento), R$ 10,00 = 10,00% (dez por cento), R$ 99,00 = 99,00% (noventa e nove por cento), R$ 

1.000,00 = DESCLASSIFICADO (observando que não existe percentual superior a 100%) 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 

regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de percentual entre os lances é de 1% (um por cento), que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários, quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o 

intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente 

descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de 

lances intermediários. 

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol 

da consecução do melhor preço. 

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados 

pelo pregoeiro; 

7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar.  

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e quatro horas da comunicação 

do fato pelo Pregoeiro aos participantes, mediante aviso prévio no sistema. 

7.20. O critério de julgamento adotado será o maior percentual de desconto, conforme definido no Edital e seus 

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

7.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte 

da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC 

nº 123, de 2006. 

7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 

de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou lance serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que 

se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que 

se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 

fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 

3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

7.28.1. prestados por empresas brasileiras; 

7.28.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.28.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital. 

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 

caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no 

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade do preço em relação ao máximo aceitável para contratação.  

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que: 

8.2.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.2.2. Contenha vício insanável; 

8.2.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

8.2.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo aceitável fixado, ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

8.3. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a 

contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

8.3.1. Seja insuficiente para a cobertura dos custos da contratação ou apresente preços total ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 

8.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, 

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

8.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

8.6. Na hipótese de necessidade de realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.7.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo 

readequadas com o valor final ofertado. 

8.8. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos 

especificados e a margem de lucro pretendida. 

8.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta; a planilha 

poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço 

proposto. 

8.9.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de impostos e 

contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços 

previstas nos §§5º-B a 5º-E do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
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8.9.2. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

8.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 

e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

8.12. O Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 

previstas no Edital. 

8.12.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, deverá 

negociar com o licitante para que seja obtida melhor proposta. 

8.12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

8.13. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a 

proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, 

da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto no Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União; 

9.1.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, por força do artigo 

12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.1.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.1.3. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.1.4. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

9.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
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9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio dos 

documentos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômica 

financeira. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 

daqueles exigidos no Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 

via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

9.7. Todos os licitantes deverão encaminhar, nos termos do Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, 

para fins de habilitação: 

9.8. Habilitação jurídica:  

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.8.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

9.8.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social; 

9.9.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.4.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais/municipal relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual/Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.9.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa (CNDT) ou positiva com efeito de negativa (CPNDT), nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

9.9.7. Caso o licitante detentor do maior desconto seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

9.10. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

9.10.2. Termos de abertura e encerramento do livro diário autenticados pela Junta Comercial, Balanço 

Patrimonial e demonstrativos contábeis, do último exercício em conformidade com a Lei vigente. Os 

balanços das Sociedades Anônimas ou por Ações, deverão ser apresentados em publicações do 

Diário Oficial. As demais empresas deverão apresentar balanços autenticados e arquivados na Junta 

Comercial do local da sede da empresa, certificados por Contador registrado no Conselho Regional 

de Contabilidade. 

9.10.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual (MEI), deverá apresentar os Termos de 

abertura e encerramento do livro diário, Balanço Patrimonial e demonstrativos contábeis nos moldes 

do item anterior conforme determinação do Tribunal de Contas da União através do Acórdão TCU 

nº 133/2022 Plenário. 

9.10.4. As empresas constituídas a menos de 01 (um) ano, deverão apresentar Termos de abertura e 

encerramento do livro diário autenticados pela Junta Comercial, Balanço de Abertura, autenticado 

e arquivado na Junta Comercial do local da sede da empresa, certificado por Contador registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade.  

9.10.4.1.   As empresas que fizerem sua escrituração por meio sped fiscal previsto no Decreto Nº 

1.800/96 em seu art. 78-A deverão apresentar o balanço via SPED juntamente com recibo 

de entrega. 
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9.10.4.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

9.11. Qualificação Técnica: 

9.11.1. Atestado ou Certidão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 

aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

licitação. A comprovação deverá ser feita por meio de apresentação de documentos devidamente 

assinados, carimbados e em papel timbrado da empresa ou Órgão para quem foi prestado os 

serviços. 

9.12. Serão exigidos, ainda, para fins de habilitação, os seguintes documentos: 

9.12.1. Junto aos documentos de habilitação deverão ser anexadas as seguintes declarações:  

9.12.1.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

9.12.1.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

9.12.1.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

9.12.1.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

9.12.1.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

9.13. CERTIDÃO SIMPLIFICADA  - O licitante enquadrado como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

(alterada pela Lei Complementar 147/2014), deverá apresentar certidão expedida pela Junta Comercial ou 

pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de ME ou EPP, dentro 

do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) 

dias contados da data da sua apresentação, sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na 

Lei Complementar nº 123, de 2006. 

9.14. As certidões devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de lei específica ou 

do próprio documento, será considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua 

expedição, excetuando-se os atestados de capacidade técnica. 

9.15. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.15.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.17. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
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remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

9.18. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 

informando no chat a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.19. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido no Edital. 

9.20. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.21. O licitante provisoriamente vencedor em um item ou grupo de itens que estiver concorrendo em outro ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item 

ou grupo em que venceu às do item ou grupo em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena 

de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.21.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 

o(s) item(ns) ou grupo(s) de itens de menor valor cuja retirada seja suficiente para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.22. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a 

contar da solicitação da habilitação no certame e deverá: 

10.1.1. A Proposta de Preços final deverá ser encaminhada pelo licitante melhor classificado 

exclusivamente via sistema, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, aplicando 

o percentual de desconto ofertado em cada item que compõe lote, na mesma proporcionalidade, e 

será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor. 

10.1.2. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante 

ou seu representante legal; 

10.1.3. Apresentar a Proposta de Preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, caso seja pertinente ao 

objeto licitado; 

10.1.4. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 

do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

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

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor total 

em algarismos e por extenso. 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; no caso 

de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 

últimos. 
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10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto do Edital, sem conter alternativas de 

preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 

desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos do Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de, no mínimo, 30 (trinta) 

minutos para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 

intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 

de admissibilidade do recurso: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação; 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante no 

Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no sistema do Bolsa 

Nacional de Compras - BNC, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório.  

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a contratação. 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data 

de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, 

sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.  

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal 

com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 02 (dois) 

dias, a contar da data de seu recebimento. 

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado 

uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, 

e desde que devidamente aceito. 

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens 

constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as 

respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 

serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame. 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 

emitido instrumento equivalente. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o 

Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

Edital.  

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02 (dois) dias, a 

contar da data de seu recebimento.  

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
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16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica o 

reconhecimento de que: 

16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 

disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.3.2. A Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

16.3.3. A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da 

Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 

Lei. 

16.4. A contratação decorrente do registro de preços tem prazo de vigência até 31 de dezembro do ano em curso, 

contado da data da sua assinatura, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, 

com posterior publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios de Alagoas no sítio 

http://www.diariomunicipal.com.br/ama/,. 

16.5. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta para identificar eventual proibição da licitante 

adjudicatária de contratar com o Poder Público. 

16.5.1. Na hipótese de irregularidade, a Contratada deverá regularizar a sua situação no prazo de até 05 

(cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou 

da ata de registro de preços. 

16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou 

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das 

sanções e demais cominações legais cabíveis, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de 

classificação, para, após a comprovação das condições de habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

17. DO REAJUSTE 

17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência. 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

18.1. As regras acerca do recebimento do objeto e da fiscalização do contrato são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. Pratica ato ilícito, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou a Contratada que:  

21.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preço; 

21.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital; 

21.1.3. Apresentar documentação falsa; 
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21.1.4. Causar o atraso na execução do objeto; 

21.1.5. Não mantiver a proposta; 

21.1.6. Falhar na execução do contrato; 

21.1.7. Fraudar a execução do contrato; 

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

21.1.9. Declarar informações falsas; e 

21.1.10. Cometer fraude fiscal. 

21.2. As sanções do subitem acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva em pregão para 

registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com 

justificativa recusada pela Administração Pública. 

21.3. A prática de ato ilícito sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas, sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão contratual, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do Decreto Federal 7.892/2013: 

21.3.1. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Satuba e descredenciamento nos seus 

sistemas cadastrais de fornecedores, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; e 

21.3.2. Multa. 

21.4. A multa pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com as sanções de impedimento de licitar e contratar 

com o Município de Satuba e descredenciamento nos seus sistemas cadastrais de fornecedores, sem prejuízo 

de perdas e danos cabíveis. 

21.5. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito tipificado pela Lei nº 

12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

21.5.1. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

21.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do infrator, o 

Município de Satuba ou a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 

do Código Civil. 

21.7. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa ao licitante ou à Contratada. 

21.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a gravidade do ato 

ilícito cometido, os danos que o cometimento do ato ilícito ocasionar aos serviços e aos usuários, a vantagem 

auferida em virtude do ato ilícito, as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes e os antecedentes do 

infrator, observado o princípio da proporcionalidade. 

21.9. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro das Empresas Inidôneas, Suspensas e Impedidas. 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta 

do licitante mais bem classificado. 
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22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação 

ao licitante melhor classificado. 

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, 

estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase 

competitiva. 

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será 

utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado. 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar o Edital. 

23.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, através da plataforma da Bolsa Nacional de 

Compras - BNC, no site www.bnc.org.br. 

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

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

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 

(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico através da plataforma da Bolsa Nacional de Compras - BNC, no site www.bnc.org.br. 

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de 

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e 

dos anexos. 

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

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 

administração. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Não havendo sido informada data e horário, ou não continuada a sessão na data e horário informados, o 

reinício da sessão somente ocorrerá mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas 

de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília 

– DF. 

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação.  

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 

do processo licitatório. 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 

seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

24.10. Em caso de divergência entre as informações constantes do registro da licitação no Bolsa Nacional de 

Compras – BNC e as constantes deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerão as do Edital. 

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, através da plataforma Bolsa Nacional de Compras - BNC, no site 

www.bnc.org.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Licitações na Sede da Prefeitura à Rua 

Amélia Pontes, s/n - Centro - Satuba, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00. 

24.12. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de 

Licitações, no endereço acima descrito. 

24.13. Integram o Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

24.13.1. ANEXO I  – Termo de Referência; 

24.13.2. ANEXO II  – Declarações em geral; 

24.13.3. ANEXO VI  – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

24.13.4. ANEXO VII  – Minuta de Termo de Contrato; 

 

Satuba - Alagoas, 06 de outubro de 2022. 

 

Marylia Gabriela Palmeira Galdino 
Pregoeira 
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ANEXO I - TERMO DE REFEÊNCIA 

1. OBJETO: 
 
Registro de Preço visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de Manutenção Corretiva e 

Preventiva com aplicação de peças dos veículos leves, pesados e máquinas pesadas pertencentes a frota do Poder 

Executivo do Município de Satuba, Inclusive serão aplicados componentes e acessórios novos que se fizerem 

necessários para que os veículos sejam mantidos em perfeitas condições de uso, compreendendo: (a) Serviços 

mecânicos em geral (b) Serviços elétricos/eletrônicos; (c) Serviços de suspensão/direção e Assistência de Socorro 

Mecânico. 

1.1. Os serviços a serem executados deverão ter garantia mínima de 90 (noventa) dias e as peças e acessórios deverão 

ser genuínas ou originais e ter garantia de fábrica, observada a periodicidade determinada pelo fabricante. 

1.2 O quantitativo que se pretende realizar o registro de preços será destinado a manutenção dos veículos da Frota 

do Poder Executivo Município de Satuba: 

 
2. DEFINIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE EXECUÇÃO 
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva visam o restabelecimento das condições ideais de funcionamento 

dos veículos leves, pesados e máquinas pesadas, mediante substituição de peças, complementos e acessórios que se 

apresentarem defeituosos, gastos ou quebrados, e/ou execução de regulagens e ajustes necessários. 

 
2.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: 
É a Sistemática de revisões regulares com a finalidade de proporcionar melhores condições de desempenho do veículo 

no que se refere ao seu funcionamento, rendimento e segurança. Também consiste na prevenção de defeitos que 

possam resultar na paralisação do veículo ou em danos aos seus componentes e peças; 

 

2.1.1. a referida manutenção preventiva se constituirá de revisões periódicas solicitadas pelo Gestor do Contrato, 

sempre que percorridos 10.000 Km (dez mil quilômetros) nos casos de veículos automotores, e nas questões 

relacionadas as máquinas agrícolas após 300 horas trabalhadas por cada máquina, a contar da última revisão 

realizada, segundo as diretrizes do manual do fabricante, incluindo a substituição de peças, componentes, acessórios, 

lubrificação, troca de óleo e fluídos ou para execução de quaisquer outros serviços relacionados com a manutenção 

preventiva definida pelo fabricante 

 
2.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA: 
É o conjunto de atividades que visa tornar operacional os veículos, máquinas e implementos ocasionalmente 

desativados ou com o funcionamento precário em decorrência de defeitos. Consiste no reparo de imperfeições 

apresentadas nos sistemas mecânico, elétrico e eletrônico do veículo, tais como motor, bateria, radiador, pneus, 

freios, luzes, cintos de segurança, além de outros da mesma natureza. 

 
2.2.1. A manutenção corretiva será realizada mediante solicitação do Gestor do Contrato, e terá por finalidade corrigir 

possíveis falhas indicadas no item 2.2 deste Termo de Referência. 

2.2.2. A manutenção corretiva será realizada de acordo com os manuais e normas técnicas do fabricante, de segunda 

a sexta-feira, nos horários das 08h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00 horas, no entanto, a CONTRATADA deverá estar 

disponível para atendimentos de emergência, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia. 

 
2.3. SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL 
2.3.1. Desmontagem, retífica, reparo, montagem e ajuste de motores a combustão, de baixa e alta pressão, dos 

veículos movidos a álcool, gasolina ou diesel, incluindo substituição de peças. 

2.3.2. Desmontagem, reparação, substituição, montagem, ajustes de cubos de roda, rodas, pneus, carburadores, 

injetores de combustível mecânicos e/ou eletrônicos, mangas e eixos de transmissão, bombas d' água, de combustível 
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e outros, câmbio mecânico e/ou automático (caixa de mudança de marchas), reduções e ou trações 4x4, 4x2, freios, 

embreagem, retentores, sistema de arrefecimento (radiadores), recuperação de esteiras e material rodante, troca de 

lâminas, cantos de lâminas, bicos escarificadores, pinos, válvulas, diferencial, distribuição, direção, engrenagens 

diversas, amortecedores, magnetos, mancais, suportes, biela, pistões, troca preventiva de óleos lubrificantes e filtros 

diversos. Enfim, todos os serviços mecânicos e hidráulicos dos veículos leves, pesados e máquinas pesadas. 

 
2.4. SERVIÇOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS: 
Compreende a revisão e o conserto de todo sistema elétrico e eletrônico, com substituição de lanternas dianteiras e 

traseiras, lâmpadas, faróis, fusíveis, relés, fios e cabos elétricos, ignição eletrônica, bateria, travas elétricas, limpador 

de para brisa, alternador, motores elétricos, incluindo os acessórios de sinalização e etc, com base no Plano de Revisão 

Periódica constante no manual do fabricante/ montadora. 

 

2.5 SUSPENSÃO/DIREÇÃO 

2.5.1 – Revisão do sistema de suspensão: molas, frios, tração e transmissão, incluindo alinhamento, e balanceamento, 

amortecedores, batentes, coifas, bandejas superiores e inferiores, buchas, pivôs, barra estabilizadora, rolamento 

internos e externos e outros. 

2.5.2. Revisão do sistema de direção: aperto dos parafusos, regulagem e conferência de terminais, lubrificação (graxa 

e óleo), barra de direção, bomba de direção, folgas, correia da bomba, caixa de direção, alinhamento, balanceamento, 

geometria, cambagem das rodas e outros, de forma a garantir a segurança e a estabilidade do veículo. 

2.5.2.1. A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE, após a execução dos serviços de geometria nos veículos, 

um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os procedimentos propostos para a solução dos problemas 

encontrados nos veículos. 

2.6. PEÇAS GENUÍNAS: São peças que possuem a logomarca do fabricante na sua embalagem e foram 

homologadas/certificadas/garantidas pelo fabricante do veículo, o qual recomenda a sua utilização como a mais 

adequada para a perfeita manutenção dos veículos automotores, máquinas e implementos agrícolas em virtude 

delas terem sido produzidas segundo algum critério ou rigor tecnológico específico ou ainda objeto de controle de 

qualidade na fabricação. 

2.7. PEÇAS ORIGINAIS: São peças produzidas pelas mesmas empresas que fabricam as peças Genuínas, entretanto 

não possuem o "selo" do fabricante na embalagem. São acondicionadas na embalagem das empresas que as 

produzem onde constam a composição do material empregado, as dimensões específicas, as tolerâncias de desgaste 

e outras especificações. 

2.8. O Fornecimento de peças de reposição genuínas ou originais, compatíveis com as marcas e modelos terão 

seus valores indicados, bem como, complementos e acessórios, de primeiro uso de comprovada procedência a 

serem utilizados na execução dos serviços de reparos, conservação e recuperação. 

2.8.1. A garantia das peças e serviços deverá ser cumprida, mesmo após o termino ou rescisão do Contrato. 
2.8.2. No momento da devolução do veículo, motocicleta, máquina ou implemento agrícola, a CONTRATADA deverá 

fornecer o Certificado de Garantia, através de documento próprio ou anotação (impressa ou carimbada) na Nota 

Fiscal. 

2.8.3. Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a CONTRATADA será comunicada e deverá, no prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da comunicação, providenciar a devida correção e/ou 

substituição de peça, complemento e acessório, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

2.9. Os serviços serão executados na oficina da CONTRATADA, e excepcionalmente, nas dependências da 

CONTRATANTE, desde que devidamente justificado. 
 
2.10. Os serviços deverão ser executados, em local coberto, limpo e fechado, sem acesso do público externo, de 

modo que ofereça segurança, inclusive da CONTRATADA, visto se tratar de Patrimônio Público, sendo necessário 

mantê-los livres da ação da chuva, vento, poeira, granizo e demais intempéries. 
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2.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar para o Gestor do Contrato resultante deste TR, número do telefone para 

chamadas diretas fora do horário normal de expediente, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

2.12. Os serviços que poderão ser solicitados pelo Gestor do Contrato resultante deste TR, deverão ser executados 

com estrita observância dos prazos e valores constantes neste Termo de Referência e na Tabela Oficial de preços de 

peças e acessórios novos, genuínos ou originais, emitida pelo fabricante dos veículos constantes do presente Termo 

de Referência. 

2.13. Realizado o serviço e/ou fornecimento de peças e acessórios, a CONTRATADA emitirá Relatório de Assistência 

Técnica por profissional qualificado, descriminando todas as falhas do veículo, os dados relevantes, os itens revisados, 

consertados, substituídos, o início do atendimento do veículo que apresentou defeito e os diagnósticos técnicos 

referentes aos problemas que ocasionaram tais defeitos. 

3. Da descrição dos serviços, e, respectivas quantidades, constam indicadas a baixo: 

 
 

LOTE 01 – LINHA PESADA - VEICULAR 

PLANILHA DEMONSTRATIVA 

VALOR MÉDIO 

VALOR MÉDIO 

UNID 

/PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

VALOR MÉDIO 

TOTAL 

/PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) 

SERVIÇOS(S) 

UNID. DE 

MEDIDA 

QUANT DE HORAS / 

VALOR ESTIMADO PARA 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS 

  

1 

Prestação de serviços de 

manutenção preventiva e 

corretiva nos veículos leves, com 

valor hora/homem (hora 

trabalhada) 

h/hora 3.000 R$ 159,50 R$ 478.500,00 

2 Serviço de guincho km 5.000 R$ 14,05 R$ 70.250,00 

3 
Serviço de Lanternagem, funilaria e 

Pintura (hora trabalhada) 
hora 500 R$ 152,61 R$ 76.305,00 

4 
Serviço de borracharia (hora 

trabalhada) 
hora 500 R$ 155,83 R$ 77.915,00 

6 

Desconto sobre a peça/acessório 

de linha de montagem de acordo 

com a tabela do fabricante do 

produto ofertado 

DESCONTO 

PEÇAS 
R$ 250.000,00 5% 

VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO R$ 702.970,00 

VALOR ESTIMADO DAS PEÇAS R$ 250.000,00 

VALOR ESTIMADO DO LOTE R$ 952.970,00 

• O PERCENTUAL MÍNIMO ENTRE O INTERVALO DE LANCES POR OCASIÃO DA DISPUTA SERÁ DE 1%. 

• O PERCENTUAL MÍNIMO ADMITIDO SERÁ DE 5% , OU SEJA, DEVENDO A EMPRESA PROPOR INICIALMENTE ESSE PERCENTUAL DE 
DECONTO, OU, CHEGAR NO MÍNIMO NO PERCENTUAL SUPRAMENCIONADO, CONFORME ESTIMATIVA.  

• O PERCENTUAL FINAL OFERTADO DEVERÁ SER APLICADO SOBRE A TABELA DO FABRICANTE NO TOCANTE AS PEÇAS, QUANDO DO 
FATUMAREMTO DAS MESMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, OU SEJA, O VALOR ESTIMADO NA LICITAÇÃO PERMANERECERA O MESMO 
PARA AS PEÇAS. 

• O PERCENTUAL OFERTADO SERÁ APLICADO PARA OS SERVIÇOS, E, DEVEM SER APLICADOS JÁ NA PROPOSTA READEQUADA. 
  

• OBS. AO READEQUAR A PROPOSTA O LICITANTE DEVERÁ APLICAR O PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE CADA ITEM QUE COMPÕE O 
LOTE. 

 

LOTE 02 – LINHA PESADA – AGRÍCOLA 

PLANILHA DEMONSTRATIVA 

VALOR MÉDIO 

VALOR MÉDIO 

UNID 

VALOR MÉDIO 

TOTAL /PERCENTUAL 

DE DESCONTO 
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/PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA 

DO(S) SERVIÇOS(S) 

UNID. DE 

MEDIDA 

QUANT DE HORAS / 

VALOR ESTIMADO PARA 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS 

  

1 

Prestação de serviços de 

manutenção preventiva e 

corretiva nos veículos leves, com 

valor hora/homem (hora 

trabalhada) 

h/hora 3.000 R$ 172,83 R$ 518.490,00 

2 Serviço de guincho km 5.000 R$ 15,71 R$ 78.550,00 

3 
Serviço de Lanternagem, funilaria 

e Pintura (hora trabalhada) 
hora 200 R$ 165,94 R$ 33.188,00 

4 
Serviço de borracharia (hora 

trabalhada) 
hora 500 R$ 169,16 R$ 84.580,00 

6 

Desconto sobre a peça/acessório 

de linha de montagem de 

acordo com a tabela do 

fabricante do produto ofertado 

DESCONTO 

PEÇAS 
 R$ 250.000,00 5% 

VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO R$ 714.808,00 

VALOR ESTIMADO DAS PEÇAS R$ 250.000,00 

VALOR ESTIMADO DO LOTE R$ 964.808,00 

• O PERCENTUAL MÍNIMO ENTRE O INTERVALO DE LANCES POR OCASIÃO DA DISPUTA SERÁ DE 1%. 

• O PERCENTUAL MÍNIMO ADMITIDO SERÁ DE 5% , OU SEJA, DEVENDO A EMPRESA PROPOR INICIALMENTE ESSE PERCENTUAL DE 
DECONTO, OU, CHEGAR NO MÍNIMO NO PERCENTUAL SUPRAMENCIONADO, CONFORME ESTIMATIVA.  

• O PERCENTUAL FINAL OFERTADO DEVERÁ SER APLICADO SOBRE A TABELA DO FABRICANTE NO TOCANTE AS PEÇAS, QUANDO DO 
FATUMAREMTO DAS MESMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, OU SEJA, O VALOR ESTIMADO NA LICITAÇÃO PERMANERECERA O MESMO 
PARA AS PEÇAS. 

• O PERCENTUAL OFERTADO SERÁ APLICADO PARA OS SERVIÇOS, E, DEVEM SER APLICADOS JÁ NA PROPOSTA READEQUADA. 
  

• OBS. AO READEQUAR A PROPOSTA O LICITANTE DEVERÁ APLICAR O PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE CADA ITEM QUE COMPÕE O 
LOTE. 

 

LOTE 03 – LINHA LEVE/UTILITÁRIOS 

PLANILHA DEMONSTRATIVA 

VALOR MÉDIO 

VALOR MÉDIO 

UNID 

/PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

VALOR MÉDIO 

TOTAL 

/PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA 

DO(S) SERVIÇOS(S) 

UNID. DE 

MEDIDA 

QUANT DE HORAS / 

VALOR ESTIMADO PARA 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS 

  

1 

Prestação de serviços de 

manutenção preventiva e 

corretiva nos veículos leves, com 

valor hora/homem (hora 

trabalhada) 

h/hora 3.000 R$ 126,16 R$ 378.480,00 

2 Serviço de guincho km 10.000 R$ 14,05 R$ 140.500,00 

3 
Serviço de Lanternagem, funilaria 

e Pintura (hora trabalhada) 
hora 400 R$ 119,27 R$ 47.708,00 

4 
Serviço de borracharia (hora 

trabalhada) 
hora 300 R$ 122,50 R$ 36.750,00 

5 

Desconto sobre a peça/acessório 

de linha de montagem de 

acordo com a tabela do 

fabricante do produto ofertado 

DESCONTO 

PEÇAS 
 R$ 200.000,00 5% 

VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO R$ 603.438,00 

VALOR ESTIMADO DAS PEÇAS R$ 200.000,00 
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VALOR ESTIMADO DO LOTE R$ 803.438,00 

• O PERCENTUAL MÍNIMO ENTRE O INTERVALO DE LANCES POR OCASIÃO DA DISPUTA SERÁ DE 1%. 

• O PERCENTUAL MÍNIMO ADMITIDO SERÁ DE 5% , OU SEJA, DEVENDO A EMPRESA PROPOR INICIALMENTE ESSE PERCENTUAL DE 
DECONTO, OU, CHEGAR NO MÍNIMO NO PERCENTUAL SUPRAMENCIONADO, CONFORME ESTIMATIVA.  

• O PERCENTUAL FINAL OFERTADO DEVERÁ SER APLICADO SOBRE A TABELA DO FABRICANTE NO TOCANTE AS PEÇAS, QUANDO DO 
FATUMAREMTO DAS MESMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, OU SEJA, O VALOR ESTIMADO NA LICITAÇÃO PERMANERECERA O 
MESMO PARA AS PEÇAS. 

• O PERCENTUAL OFERTADO SERÁ APLICADO PARA OS SERVIÇOS, E, DEVEM SER APLICADOS JÁ NA PROPOSTA READEQUADA. 
  

• OBS. AO READEQUAR A PROPOSTA O LICITANTE DEVERÁ APLICAR O PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE CADA ITEM QUE COMPÕE 
O LOTE. 

 

 
RELAÇÃO DE PEÇAS INERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS: 

 
a) Recuperação de suspensão 
b) Alinhamento e balanceamento de rodas; rolamentos 
c) Recuperação da caixa de direção mecânica e hidráulica  
d) Revisão e Recuperação do sistema elétrico geral 
e) Recuperação dos sistemas de freio  
f) Lanternagem, funilaria, capotaria e pintura 
g) Retifica de motores  
h) Desmontagem, Recuperação, montagem e regulagem da caixa de câmbio e diferencial 
i) Serviços de guincho e/ou reboque 
j) Revisão geral 
k) Recuperação de bomba injetora 
l) outros serviços que se fizerem necessários  
m) substituição de baterias. 

 
4. REGRAS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS. 
4.1.O tipo de peça a ser fornecida (genuína ou original) será definido pelo órgão CONTRATANTE; 
4.1.1.Entende-se como sendo peças originais de fábrica, aquelas fornecidas diretamente pela montadora do veículo 

e peças genuínas aquelas adquiridas de um distribuidor autorizado da marca, sendo vedadas peças adquiridas no 

mercado paralelo. 

4.1.2.As peças substituídas mesmo que inaproveitáveis, deverão ser devolvidas ao órgão CONTRATANTE. 
4.1.3.Definido o tipo de peça pelo órgão CONTRATANTE, o fornecedor deverá praticar, o desconto ofertado na 

licitação, com base na tabela de preços fornecida pelo fabricante. Caso o preço da peça fique comprovadamente 

acima do preço de mercado, mesmo com a aplicação do desconto oferecido pelo fornecedor, o órgão CONTRATANTE 

ficará desobrigado de comprá-la deste. 

4.1.4. Serão utilizados os seguintes critérios, parâmetros e definições para a determinação da base de cálculo dos 

preços e na execução dos serviços, sobre os quais incidirá o melhor desconto oferecido na licitação, a serem pagos 

nos orçamentos autorizados pela Contratante. 

4.1.6. Na execução de serviços típicos serão utilizados os Tempos de mão-de-obra (Tempário) conforme 

percentuais/valores propostos pela empresa vencedora do certame, nos termos da legislação vigente 

4.1.7. Na compra de peças originais e/ou genuínas serão utilizados os catálogos de preços de peças fornecidas pelas 

montadoras de veículos. 

 
5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
O critério de julgamento será o de maior percentual de desconto por Lote conforme abaixo: 
 
5.1. A avaliação das propostas será feita pelo maior percentual de desconto para os serviços hora/homem e para as 
peças e acessórios e complementos, conforme abaixo: 
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5.1.1. SERVIÇO: Maior Percentual de descontos sobre o valor global estimado do lote para 
os serviços hora/homem a ser trabalhada; 
5.1.2. PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS: O percentual de desconto ofertado sobre o 
valor global do lote será considerado para ser aplicado sobre a tabelas de preços dos 
fabricantes, acessórios e complementos. 

 
6. JUSTIFICATIVA 
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, objeto deste Termo de Referência, visam o restabelecimento das 

condições ideais de funcionamento dos veículos leves, pesados e máquinas pesadas, mediante revisão e conserto com 

reposição de peças, complementos e acessórios que se apresentarem defeituosos, gastos ou quebrados, e/ou 

execução de regulagens e ajustes necessários e ainda, cumprir as determinações impostas pelo Código de Trânsito 

Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997 e a Resoluções do CONTRAN 05/98 e 14/98 que estabelecem 

parâmetros para a conservação dos veículos em circulação no território nacional. Os benefícios resultarão na 

continuidade das atribuições inerentes ao bom funcionamento das atividades administrativas e finalísticas das 

secretarias, de forma que os serviços de manutenção, ora solicitados, são extremamente importantes para manter os 

veículos automotores, máquinas e equipamentos agrícolas em plenas condições de uso e segurança. 

 
7. DA APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO PRÉVIO E DA APROVAÇÃO 
7.1. DOS SERVIÇOS 
7.1.1. A cada serviço de manutenção preventiva e corretiva, a CONTRATANTE solicitará a CONTRATADA um orçamento 

prévio, de forma detalhada, contendo a indicação da marca do veículo/máquina/implemento, o modelo/ano, o 

número da placa, a descrição dos serviços a serem executados, incluindo o tempo estimado de mão de obra 

necessária, além das especificações e quantidades de peças, componentes e acessórios a serem substituídos, 

observado o disposto neste item. 

7.1.2. A CONTRATANTE poderá recusar o orçamento, pedir revisão, comprometendo-se a empresa a só executar e a 

fornecer o que realmente for aprovado. 

7.1.3 Quando por ventura a peça a ser utilizada/trocada não constar na tabela de preços do fabricante, a empresa 

contratada deverá apresentar orçamento da concessionária local se houver, e no caso de não ter concessionaria local 

apresentar orçamento de concessionaria regional ou ainda estadual. 

7.2. DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES 
7.2.1. Quanto ao emprego de peças, componentes e acessórios, este só poderá ocorrer mediante autorização, por 

escrito do gestor (a), no orçamento que lhe for submetido pela CONTRATADA. 

7.2.2. Os preços propostos no orçamento serão analisados pelo Gestor, que se posicionará em caráter de urgência 

sobre a viabilidade de aceite dos valores apresentados, os quais devem ser compatíveis com os praticados no 

mercado. 

7.2.3. As peças, componentes e acessórios disponíveis em estoque a CONTRATADA deverá no prazo máximo de 

24(vinte e quatro) emitir orçamento prévio e entregar, ao Gestor (a) do contrato resultante deste TR, que analisará 

se os preços apresentados são compatíveis com os praticados no mercado, autorizando por escrito a reposição deste, 

se for o caso. 

7.2.4. Para as peças, componentes e acessórios não disponíveis em estoque deve a CONTRATADA, no prazo máximo 

de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços apresentar Orçamento de 

Preços, para fins de análise da viabilidade dos preços com os praticados no mercado e posteriormente ser autorizada 

as respectivas reposições. 

7.5. Servirá de parâmetro para valores a serem gastos com o objeto deste TR, o valor máximo a ser utilizado para a 

manutenção de um veículo será de até 50% (cinquenta) de seu valor venal, não podendo ultrapassar este percentual, 

pois se assim for, o bem se tornará inservível para a Administração.7.6. A execução do serviço ficará condicionada à 

prévia aprovação do orçamento pelo gestor do contrato resultante deste TR. 

mailto:prefeituramunicipaldesatuba@gmail.com


 
              

 

Rua Amélia Pontes, s/n – Centro – CEP 57120.000 -Satuba/AL - CNPJ 12.200.333/0001-43 
(82)3266-1212 – prefeituramunicipalsatuba2021@gmail.com 

7.7  As peças substituídas, mesmo que inaproveitáveis, deverão ser devolvidas ao Gestor (a) do contrato resultante 

deste TR juntamente com a embalagem da peça aplicada. 

 
8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
Além das obrigações estipuladas no item 2 deste TR e outras fixadas em lei, constituem obrigações da CONTRATADA: 
8.1. disponibilizar no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da assinatura do Contrato instalações físicas 

(autopeças e oficina), dispondo de espaço físico coberto, fechado e piso de concreto para acomodação segura dos 

veículos, entre outros aparelhamentos necessários a execução do contrato, mantendo-as em perfeita condições de 

uso; 

8.2. garantir o perfeito funcionamento dos serviços executados durante 90 (noventa) dias, mesmo após término da 

vigência do Contrato ou, na hipótese de falha técnica, quando do cumprimento das obrigações; 

8.3. apresentar diagnóstico prévio e orçamento, referente a cada Ordem de Serviço, de forma detalhada, abrangendo 

nome, código e quantidade de peças, número de horas/homem e serviços a serem executados, inclusive a quantidade 

de quilômetro para o transporte do veículo, bem como prazo para realização dos serviços; 

8.4. manter os veículos automotores/máquinas e implementos agrícolas objeto do contrato resultante deste TR em 

perfeitas condições de uso e segurança, objetivando atender as suas necessidades operacionais; 

8.5. responder pelos danos causados aos veículos e aos bens da Prefeitura Municipal de Satuba/AL, quando 

resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos; 

8.6. assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, taxas), desde que praticada por seus 

empregados e ocorrer quando o veículo estiver sob a responsabilidade da empresa CONTRATADA; 

8.7. arcar com a responsabilidade técnica e financeira para a execução de todos os testes necessários para comprovar 

o desempenho dos serviços executados, na presença do (a) gestor(a) do contrato resultante deste TR, caso seja 

solicitado pela Prefeitura Municipal de Satuba/AL; 

8.8. reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e (ou) fazer, prioritariamente e exclusivamente as suas expensas, 

no total ou em parte, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, as peças substituídas ou serviços executados 

com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela CONTRATANTE, decorrente de culpa 

da CONTRATADA, inclusive por emprego de mão de obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, 

sem que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas 

aquisições e serviços recebidos pela CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação 

e/ou dentro do prazo de garantia; 

8.9. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão 

de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a 

terceiros; 

8.10. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

8.11. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 

na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 

8.12. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 

os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre; 

8.13. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.14. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas neste Termo de 

Referência e/ou na Minuta de Contrato; 

8.15. a empresa poderá terceirizar os seguintes serviços: retífica de motor, balanceamento, geometria e, desde que 

atendidas às demais exigências deste TR, permanecendo inteiramente responsável pela segurança e integridade física 
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do bem contra danos materiais, furto, roubo, incêndio, intempéries da natureza de qualquer espécie, independente 

da inexistência de culpa ou dolo, que venha a atingir o patrimônio do Município, de forma parcial ou total, não 

transferindo a responsabilidade à subcontratada; 

8.15.1. os casos de subcontratação comprovadamente necessários e devidamente justificados pela CONTRATADA que 

não estejam previstos no subitem anterior, estarão sujeitos à análise e aprovação do Gestor do Contrato, que levará 

em consideração princípios como o da razoabilidade, eficiência e interesse público em cada caso. 

8.15.2. Em havendo subcontratação, a empresa deverá apresentar previamente documento relacionando os nomes 

da (s) subcontratadas, nº. do CNPJ, endereço completo, nome do(s) responsável (s) e respectivas declarações sobre 

quais os serviços que prestará nos veículos automotores, máquinas e complementos pertencentes ao patrimônio do 

Município de Satuba/AL ao Gestor do Contrato, que aprovará ou não sua subcontratação, a qual será feita a mando e 

responsabilidade direta e exclusiva da subcontratante, sem qualquer tipo de vínculo negocial com a Administração 

Pública Municipal. 

8.15.3. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993 (aplica-se aos lotes I a VI). 

8.15.4. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 
8.16. Nomear preposto responsável pelos serviços junto ao Gestor do contrato, disponibilizando inclusive meio de 

comunicação (nº. de telefone, fax, e-mail), com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos permanecendo 

no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos 

serviços; 

8.17. instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas de execução dos serviços; 
8.18. fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também, pelos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos serviços objeto do contrato 

resultante deste TR, conforme exigência legal; 

8.19. adotar todos os critérios de segurança, tanto para os empregados quanto para a execução dos serviços em si, 

assumindo a responsabilidade por todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados na execução de serviços inerentes ao Contrato 

resultante deste TR; 

8.20. observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a 

correta execução dos serviços; 

8.21. dispor de quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos serviços sem interrupção, seja por motivo de 

férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos; 

8.22. facilitar a fiscalização a ser procedida pelo gestor, no cumprimento de normas, o qual deverá obrigatoriamente 

cientificar à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, Patrimônio e Documentos sobre o resultado das inspeções; 

8.23. manter livro próprio para o registro de ocorrências relacionadas à execução dos serviços; 
8.24. cumprir fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados, em conformidade 

com o que estabelece as cláusulas e condições do contrato, de forma que os serviços a serem executados mantenham 

os veículos em condições de perfeito, ininterrupto e regular funcionamento; 

8.25. executar os serviços no prazo não superior a 10 (dez) dias úteis para os casos de retífica de motor e 05 (cinco) 

dias úteis para os demais serviços, contados a partir da autorização da realização do serviço e da substituição de peças, 

mediante aprovação total ou parcial do orçamento apresentado; após a execução do serviço, o veículo deverá ser 

entregue no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, devidamente lavado interno e externamente; 

8.26. a empresa vencedora deverá atender prontamente todos os chamados que venha a receber do (a) Gestor do 
Contrato, no prazo máximo de 4 (quatro) horas, contados do registro da solicitação dos serviços, quando da ocorrência 
de panes em componentes dos equipamentos, excetuando-se as revisões de caráter preventivo, que obedecerá à 
escala de periodicidade a ser definida entre as partes; 
8.27. obriga-se a utilizar somente peças genuínas ou originais, importadas ou nacionais; 
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8.28. assumir a responsabilidade de anotação das condições de entrega e recebimento dos veículos leves, pesados e 

máquinas pesadas com suas respectivas quilometragens; 

8.29. a empresa vencedora deverá, após a manutenção, encaminhar ao Gestor do Contrato, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, relatório de Assistência Técnica, com todas as falhas do veículo, motocicleta, máquinas e 

implementos agrícola numeradas tipograficamente, contendo termos de abertura e encerramento do serviço, onde 

serão anotados os dados relevantes, discriminando todos os itens revisados, consertados e substituídos, incluindo no 

relatório o início do atendimento do veículo, motocicleta, equipamentos e implementos agrícolas que apresentaram 

defeito, e ainda, oferecer diagnósticos técnicos referentes aos problemas que ocasionaram tais defeitos; 

8.30. os serviços só deverão ser executados, após recebimento da autorização lavrada pelo gestor (Ordem de Serviço 

e nos orçamentos a ele apresentados); 

8.31. entregar ao Gestor todas as peças, complementos e acessórios que forem substituídos por ocasião dos reparos 

realizados; 

8.32. permitir ao Gestor (a) do contrato resultante deste TR, acesso às instalações da CONTRATADA e às instalações 

das suas subcontratadas, se for o caso, para o acompanhamento dos serviços durante a sua execução; 

8.33. apresentar junto a Nota Fiscal, o extrato da folha da tabela de Preços de Venda à vista de peças, complementos 

e acessórios emitida pelo fabricante do veículo, da motocicleta, da máquina, e dos implementos agrícolas; 

8.34. após a autorização para a remoção do veículo, da motocicleta, da máquina ou dos implementos agrícolas, 

emitida pelo representante da CONTRATANTE, transmitida à empresa CONTRATADA, esta fica obrigada a remover o 

veículo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para realização do orçamento prévio, o qual deverá ser 

apresentado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a emissão da autorização para sua remoção; 

8.35. apresentar sempre que solicitado pelo Gestor do Contrato resultante deste TR, documentação que comprove a 

procedência das peças destinadas à substituição; 

8.36. as peças e suas quantidades, bem como o número de horas e/ou serviços a serem executadas, deverão 

corresponder ao efetivamente necessário para a realização da respectiva manutenção do veículo, devendo a 

CONTRATADA se abster de propor peças, serviços e horas em desacordo com o realmente empregado em cada caso 

concreto, conforme o que prevê o fabricante do veículo; 

8.37. arcar diretamente com as despesas necessárias para a realização de inspeção de vistoria a ser realizada nos 

veículos consertados e/ou recuperados que tenham envolvimento em acidente automobilístico, ou que sejam 

destinados a processo de desfazimento, e que tenha resultado em danos de média monta (entendendo- se por média 

monta, os danos sofridos pelo veículo quando forem afetados seus componentes mecânicos e estruturais, envolvendo 

a substituição de equipamentos de segurança especificados pelo fabricante, e que reconstituídos, possam voltar a 

circular nas vias públicas). Nestes casos, o recebimento do veículo somente se dará com o recebimento do Certificado 

de Segurança Veicular - CVS aprovando o veículo para uso, emitido por órgão e (ou) entidade credenciada pelo 

Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO; 

8.38. arcar diretamente com todas as despesas necessárias para a realização de laudo técnico, a ser realizado nos 

veículos consertados e (ou) recuperados que tenham envolvimento em acidente automobilístico, ou para fins de 

procedimento de desfazimento, e que tenha resultado danos de grande monta ou perda total (entendendo-se por 

grande monta a situação em que o veículo se enquadrar na hipótese do inciso III do art. 1º. da Resolução no. 11, de 

23 de janeiro de 1998). Nestes casos, o recebimento do veículo, somente se dará com o recebimento do laudo pericial 

aprovando o veículo para uso, emitido por órgão e (ou) entidade credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia - 

INMETRO; 

8.39. para que a empresa CONTRATADA possa garantir a boa qualidade na prestação dos serviços, deverá ter oficina 

própria e utilizar equipamentos, ferramentas e materiais indispensáveis, tais como: 
 

a) equipamentos para diagnose e rastreamento do sistema de injeção eletrônica; 
 

b) equipamento para regulagem eletrônica, medidor de pressão do sistema de injeção e bomba de combustível; 
 

c) equipamentos para limpeza de bicos injetores (ultrassom); 
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d) equipamentos para alinhamento de direção e balanceamento das rodas; 

 
e) elevadores para automóveis, com capacidade de 4.000 e 20.000 toneladas (mínimo 4); 

 
f) comprovar ter no quadro de funcionário da empresa profissional habilitado para ser o técnico responsável pelos 
serviços a serem executados; 

 
g) equipamentos indispensáveis aos serviços de lanternagem como esticador, hidráulico e mecânico. Cyborg com 
braço giratório, solda mig, repuxador elétrico, estanho e outros. 

 
h) estoque regular e permanente de peças genuínas e originais, dos veículos descritos no item 5 para aplicação 
imediata nos serviços rápidos; 

 
i) linha de ar comprimido; 

 
j)equipamento indispensável aos serviços de elétrica tais como: multímetro digital, carregador de bateria e outros; 

 
k) medidor da pressão dos cilindros; 

 
l) macacos para retirada de motor; 

 
m) máquina de costura e todo ferramental para serviços de estofador e de capoteiro; 

 
n) sistema de iluminação; 

 
o) pistolas de gravidade, pistola de sucção, lixadeiras, ROQLLIT, compressor, Bar para parte de mecânica; 
p)cavalete para montagem e teste de motor e caixa de marcha; 
 
q) macaco jacaré de 05 a 10 toneladas; 

 
r) cavalete de descanso de veículos; 

 
s) sala de montagem de motor; 

 
t) boxe com tanque para lavagem de peças. 

 
8.40 Além das obrigações legais, a empresa CONTRATADA deverá cumprir as exigências relacionadas a seguir: 

a) fornecer cópia das tabelas de preços de peças, acessórios e complementos originais das fabricantes/ 
montadoras e das tabelas do tempo-padrão na data de assinatura do contrato; 

 
b) fornecer peças em embalagens lacradas pelo fabricante, sendo vedado o fornecimento de peças 
recondicionadas ou oriundas do mercado paralelo, responsabilizando-se por todos os ônus relativos ao 
fornecimento, inclusive quanto aos tributos, fretes, seguros etc, desde sua origem até seu destino final; 

 
c) oferecer garantia sobre as peças fornecidas, com prazo nunca inferior ao do fabricante; 

 
d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos 
serviços objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do 
§ 1º, do art. 65 da lei Federal nº 8.666/93; 

 
e) arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços; 

 
f) emitir Notas Fiscais dos Serviços efetivamente prestados e das peças substituídas; 
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g) assinar o contrato no prazo de 03 dias úteis contados da data da notificação por parte da administração, sob 
pena de decair do direito a contratação e submeter-se as cominações da Lei. 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
9.1.1. Emitir empenho; 
9.1.2. proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as 

determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 9.1.3. exigir o 

cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os 

termos de sua proposta; 

9.1.4. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

9.1.5. notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 

fixando prazo para a sua correção; 

9.1.6. pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 
9.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta. 

 
10. DO PREÇO E CONDIÇOẼS DE PAGAMENTO 
10.4. O pagamento será efetuado em até trinta dias contado a partir da data de apresentação da (s) Notas Fiscais 

devidamente atestadas, acompanhadas da (as) ordem serviços, dos orçamentos devidamente autorizados 

documentos de habilitação com prazo de validade vigente e Termo de Aceitação e Aprovação dos serviços 

efetivamente executados, firmado pelo (a) gestor (a) do contrato resultante deste TR. 

10.4.1. Os serviços executados (utilização das peças, complementos e acessórios fornecidos e mão de obra) serão 

pagos mediante notas fiscais emitidas com base nos preços fixados na Tabela de Preços de Peças, Suprimentos e 

Acessórios e na Tabela Padrão de Tempo de Serviço (hora-homem/trabalhada). 

10.4.2. As notas fiscais deverão obedecer às tabelas vigentes no ato de sua apresentação, deduzido o percentual de 

desconto concedido na proposta. 

10.5. Se houver aplicação de multas, estas serão descontadas de qualquer fatura ou crédito existente na Prefeitura 

em favor da CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença será cobrada 

administrativa ou judicialmente. 

10.6. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Satuba/AL, por meio de depósito bancário, e creditado 

na agência bancária indicada na proposta da CONTRATADA, o qual ocorrerá até após aceitação e atesto da Nota Fiscal. 

 
11. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários na prestação dos serviços até 25% (vinte e cinco) do valor inicial atualizado do contrato, sendo que as 

supressões poderão exceder ao limite de 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja acordo entre as partes 

contratantes, com base no inciso II, parágrafo segundo, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, com a nova redação dada pela 

Lei nº 9.648/98. 

 
12. DA FORMA DE REAJUSTE 
12.1 Fica proibido o reajuste do valor do contrato no período de 12 (doze) meses, exceto nas hipóteses decorrentes 

do art. 65, alínea "d" do inciso II da Lei 8.66/93. Toda revisão deverá incidir a partir da data em que for protocolado o 

pedido de revisão pela contratada. 

12.2 Em caso de reajuste, após o período mencionado no "caput", será utilizado como base o IPCA (Índice Preços ao 

Consumidor Amplo). 
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13. BASE LEGAL 
A contratação, objeto deste Termo de Referência está de acordo com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar 

nº 123/06 e 147/20147 e aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93. 

 
14. DO GERÊNCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
O gestor do contrato resultante deste TR será o servidor designado pela Administração com as seguintes atribuições: 

14.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato correlacionado; 
14.2. Atestar a Nota Fiscal, em conformidade com as especificações constante da proposta mais vantajosa para a 

Administração, lavrando Termo de Aceitação e Aprovação sobre os equipamentos recebidos. 

 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. A CONTRATADA obrigatoriamente orientará o condutor do veículo e/ou seu(s) acompanhante(s) a retirar (em) 

seus pertences de dentro do veículo antes de iniciar o serviço de socorro mecânico; 

15.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº. 8.666, de 1993. 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÕES EM GERAL 

 

A empresa ............................................................ inscrita no CNPJ nº ............................... estabelecida na 

.................................... por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei: 

 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, onde na presente data, enquadra-se 

como: (...MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 ou 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006); 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 

conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 

 

Cidade,____ de ___________ de 2022 

 

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, 

com identificação completa) 
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ANEXO III 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. -----/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxxx/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2022 

 

Aos _____ dias de _________ do ano de 2022, o MUNICÍPIO DE SATUBA - ALAGOAS inscrito no 

CNPJ 12.200.333/0001-43, com sede à Rua Amélia Pontes, s/n - Centro - Satuba - Centro, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Xxxxxxxx, portador de CPF nº xxxxxx e Cédula de Identidade nº xxxxxx, doravante 

designado simplesmente CONTRATANTE, e, figurando como ÓRGÃO GERENCIADOR/PARTICIPANTE a Secretaria 

Municipal de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representado pelo(a) Secretário(a) Sr(a). xxxxxx, portador(a) do CPF nº 

XXX.XXX.XXX-XX e Cédula de Identidade nº X.XXX.XXX SSP/AL, e demais secretarias desta administração pública, e do 

outro lado a empresa......................., inscrita no CNPJ sob nº..................., localizada na Rua.............., nº....., 

Bairro............, Cidade..............., Estado de .........neste ato representado por seu  administrador  o Srº 

..................inscrito no CPF nº................e RG nº..................residente e domiciliado na Cidade de................, cuja 

proposta foi classificada em primeiro lugar no certame, atendendo as condições previstas no instrumento 

convocatório, a as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇO de Nº....../2022,  que segue assim infra-assinado, 

ficando a partes sujeitas as normas regulamentares:  

 

Fundamento Legal: A presente Ata de Registro de Preço decorre da Homologação realizada após procedimento 
licitatório cabível ratificada pelo Srº Prefeito, para atender as requisições do Município de Satuba - AL constantes 
nos autos do processo acima citado, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal 8.666 de 21 de 
junho de 1993, incluem-se em todas as alterações promovidas no que couber: 

 

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços - ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de 

preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva 

com aplicação de peças dos veículos leves, pesados e máquinas pesadas pertencentes a frota do Poder Executivo 

do Município de Satuba/AL, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente 

definidos através do procedimento licitatório supracitado.  

Parágrafo único:  O preço, a quantidade e as especificações dos serviços registrados, encontram-se indicados na 

planilha abaixo:   

xxxxxxxxxxxxxx 

Art. 2º. Ao subscrever a presente, a empresa acima identificada obriga-se ao cumprimento de todos os encargos 

estabelecidos nesta Ata de Registro de Preços - ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento 

licitatório.  

Art. 3º Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Administração na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e 

demais participantes 

Art. 4º - Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá 

solicitar a utilização da presente ARP, durante sua vigência, independentemente da participação ou não na licitação 

sobredita, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que observadas às disposições abaixo: 

a) A Secretaria de Administração deverá ser consultada, por meio de ofício, no qual deverá constar os itens 

de interesse e respectivos quantitativos, para manifestação sobre a possibilidade de adesão; 
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b) É faculdade do fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, a aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas como o órgão gerenciador e órgãos 

participantes; 

c) As aquisições ou contratações adicionais decorrentes de adesão à ARP não excederão, por órgão ou 

entidade interessada, a 100% dos quantitativos dos itens registrados para o órgão gerenciador e órgão 

participante; 

d) O quantitativo total decorrente das adesões fica limitado a 500% do quantitativo de cada item registrado 

na ARP para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que aderirem; 

e) Autorizada a utilização da ARP pelo órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, limitado ao prazo de vigência da Ata. 

f) Envio ao ÓRGÃO GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, das informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; 

g) A aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, das penalidades decorrentes do descumprimento 

do pactuado na ARP ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informado as ocorrências ao órgão gerenciador. 

Art. 4º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através dos Setores de Compras e Licitação, obriga-se a:  

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os 

quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação 

indicada na licitação;  

b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho ou assinatura do termo de 

contrato referente às suas próprias contratações;  

c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive 

com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 

peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes eventuais alterações, cancelamentos e revogações 

ocorridos na presente ARP;  

g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; e,  

h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP. 

Parágrafo único. Caberá aos Órgãos que participarem ou aderirem a presente Ata de Registro de Preços processar a 

aplicação de penalidades relativas à inexecução dos contratos por eles firmados, informando ao Órgão Gerenciador 

quando o fornecedor for sancionado. 

Art. 5º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
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a) tomar conhecimento da presente ARP, incluindo as eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a 

fim de utilizá-la de forma correta;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações necessárias à 

aquisição pretendida;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando 

ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota de empenho;  

e) observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações 

acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou 

participação no certame; 

f) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, as informações sobre a contratação efetivamente realizada; 

e  

g) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente 

ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular; 

h) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do 

pactuado na ARP ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Retirar a respectiva Nota de Empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da convocação; 

b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão 

da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a ARP, desde que 

este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes; 

c) Executar os serviços conforme descrito abaixo, além da forma descrita no Termo de Referência; 

c1) A cada serviço de manutenção preventiva e corretiva, a CONTRATANTE solicitará a CONTRATADA 
um orçamento prévio, de forma detalhada, contendo a indicação da marca do 
veículo/máquina/implemento, o modelo/ano, o número da placa, a descrição dos serviços a 
serem executados, incluindo o tempo estimado de mão de obra necessária, além das 
especificações e quantidades de peças, componentes e acessórios a serem substituídos. 

c2.) A CONTRATANTE poderá recusar o orçamento, pedir revisão, comprometendo-se a empresa a só 
executar e a fornecer o que realmente for aprovado; 

c3) Quando por ventura a peça a ser utilizada/trocada não constar na tabela de preços do fabricante, 
a empresa contratada deverá apresentar orçamento da concessionária local se houver, e no caso 
de não ter concessionaria local apresentar orçamento de concessionaria regional ou ainda 
estadual 

d) Executar os serviços conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP e no Termo de 

Referência, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pela 

Administração, que justifique(m) o fornecimento de outro produto de qualidade semelhante ou superior; 

e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 

CONTRATANTE referentes às condições firmadas na presente ARP; 
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f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, documentação de habilitação e 

qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 

g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data de homologação 

do procedimento licitatório; 

h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente 

ARP; 

i) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

do contrato; 

j) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao serviço executado, 

com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária 

por tal pagamento; 

k) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Art. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, contados da data da sua 

assinatura, com posterior publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios de Alagoas no sítio 

http://www.diariomunicipal.com.br/ama/, salvo as hipóteses de cancelamento contidas no Decreto Federal 

7.892/2013. 

Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência 

da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a 

impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração. 

Art. 8°. A presente Ata de Registro de preços poderá ser encaminhada via e-mail ao fornecedor, que o imprimirá, 

assinará e encaminhará, via correio, a este ÓRGÃO GERENCIADOR através do Setor de Licitações, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias. A data de envio do e-mail será considerada como data da convocação para assinatura da ARP, inclusive 

para fins de aplicação de penalidades.  

Art. 9º. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal e/ou Fatura enviada 

pela Contratada, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do FORNECEDOR, salvo por atraso de 

liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:  

a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;  

b) esteja em dia com as obrigações tributárias federais (Receita Federal e Fazenda Nacional), previdenciárias 

(INSS) e trabalhistas (FGTS);  

c) apresente prova de inexistência de débito inadimplido perante a Justiça de Trabalho, através da apresentação 

da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

d) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

Parágrafo primeiro. O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  

Parágrafo segundo. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por 

parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  

Parágrafo terceiro. A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, 

por ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 

empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
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Parágrafo quarto. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o FORNECEDOR não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo MUNICÍPIO DE SATUBA 

entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte 

fórmula:  

EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = ( TX ) I = ( 6 / 100 ) I = 0,0001644 

365               365 

em que TX é o percentual da taxa anual no valor de 6% 

Art. 10°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as futuras aquisições, sendo-

lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo 

preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  

Art. 11. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis 

alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial dos Municípios de Alagoas no sítio 

http://www.diariomunicipal.com.br/ama/. 

Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, na 

Internet através do Diário Oficial dos Municípios de Alagoas (http://www.diariomunicipal.com.br/ama/), inclusive 

com a síntese da presente ARP e alterações posteriores.  

Art. 12. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no 

mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o 

novo valor compatível ao mercado.  

Art. 13. A execução dos serviços desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:  

a) Deverão ser executados no prazo máximo definido no Termo de Referência e na proposta apresentada pela 
contratada, contado a partir da data de recebimento do instrumento de contrato (Nota de Empenho). 

b) Deverão ser executados adequadamente, de forma a permitir completa segurança. 

c) A execução deverá ser feita conforme determina o Termo de Referência. 

d) As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais 
despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada. 

Art. 14. O recebimento e aceitação dos serviços registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições: 

d.1) Provisoriamente, contados a partir da entrega dos serviços, por servidor ou comissão responsável, 

desde que: 

d.2) Definitivamente, após decorrido o prazo de garantia dos serviços, contados a partir do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão responsável, desde que: 

d.2.1) a especificação esteja em conformidade com o Termo de Referência e a proposta da licitante 

vencedora; 
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d.2.2) o veículo esteja adequado para utilização. 

e) O atesto da nota fiscal referente ao serviço prestado apenas será realizado após o recebimento definitivo. 

f) Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Administração poderá: 

f.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 

se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes; 

f.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à especificação; 

f.3) determinar a sua correção ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se 

disser respeito à instalação. 

g) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 

IMPRORROGÁVEIS, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 

Administração. 

Art. 15. São sanções passíveis de aplicação às empresas com preços registrados nesta ARP e às signatárias dos 

respectivos Contratos, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil 

e criminal que seus atos ensejarem: 

a) advertência; 

b) multa diária de 0,3% (três décimos percentuais); 

c) multa diária de 0,5% (cinco décimos percentuais); 

d) multa de até 5% (cinco por cento); 

e) suspensão temporária, pelo período de até 02 (dois) anos, de participação em licitação e contratação com 

esta Prefeitura Municipal de Colônia Leopolina - AL; 

f) declaração de inidoneidade, que o impede de participar de licitações, bem como de contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei nº 10.520/2002. 

Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do caput deste artigo nas seguintes hipóteses: 

a) Deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução da ARP e/ou do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal: aplicação da sanção prevista na alínea “d” (calculada sobre o valor 

total adjudicado ao fornecedor); 

b) Não apresentação de situação regular durante a vigência da ARP ou dos respectivos contratos: aplicação da 

sanção prevista na alínea “c” (calculada sobre o valor total adjudicado ao fornecedor); 

c) infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos à Administração: aplicação da sanção prevista na 

alínea “a”; 

d) Por dia de atraso quanto ao cumprimento das determinações exaradas pela Contratante: aplicação da sanção 

prevista na alínea “b” (calculada sobre o valor total adjudicado ao fornecedor ou sobre o valor total do contrato, 

ou sobre o valor da parcela a que se refere a determinação, conforme o caso, até o máximo de dez por cento 

daqueles valores, por ocorrência); 

e) Atraso quanto à assinatura do contrato, no prazo estabelecido na ARP, contado a partir da convocação pela 

Administração: aplicação da sanção prevista na alínea “b” (calculada sobre o valor do contrato, até o máximo 

de dez por cento daquele valor); 
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f) Recusa de assinar o contrato, quando convocado pela Administração: aplicação da sanção prevista na alínea 

“d” (calculada sobre o valor do contrato); 

Parágrafo Segundo - No caso de descumprimento das ocorrências elencadas no termo de referência (ANEXO I) serão 

aplicadas as penalidades definidas do Instrumento Convocatório. 

Parágrafo Terceiro – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas 

hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso 

concreto, observado o princípio da proporcionalidade. 

Parágrafo Quarto – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a empresa ficará isenta 

das penalidades mencionadas. 

Parágrafo Quinto – A critério desta Administração, nos termos do art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93, e considerando a 

gravidade da infração cometida, ocorrendo quaisquer das hipóteses indicadas no Parágrafo Primeiro, assim como nos 

casos previstos no Parágrafo Terceiro, a sanção prevista na alínea “e” ou na alínea “f” do caput deste artigo poderá 

ser aplicada isolada ou cumulativamente com quaisquer das multas previstas nas alíneas “b” a “d” do mesmo 

dispositivo. 

Parágrafo Sexto – As penalidades fixadas nesta Cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo 

da Secretaria de Administração do Município de Satuba, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 

ampla defesa. 

Art. 16. O Fornecedor terá seu registro cancelado:  

I – Por iniciativa da Administração, quando:  

a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  

b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado 

e aceito pela Administração;  

c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  

d) em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;  

e) não manutenção das condições de habilitação;  

f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; 

g) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 

10.520/2002;  

h) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  

II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de 

cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita 

execução contratual.  

Parágrafo Primeiro.  Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam 

assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  

Parágrafo Segundo. O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 

formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Secretário de 

Administração, ÓRGÃO GERENCIADOR. 
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Parágrafo Terceiro. O fornecedor terá também o seu registro cancelado se incorrer em alguma das infrações 

elencadas no inciso I, alíneas “a” a “g” deste artigo, perante os órgãos participantes ou que aderirem a ARP. 

Art. 17. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do Decreto 

Federal 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  

Art. 18. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o foro da comarca do Município de Satuba- 

Alagoas, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim ajustados, combinados e contratados, as partes formam o presente termo em três vias de igual 

teor e forma, para um só efeito, o que fazem na presença das testemunhas abaixo assinadas que a tudo presenciaram. 

 

 
xxxxxxxxxxx 

Prefeito 
MUNICÍPIO DE xxxxxxxxxx 

Contratante 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Secretário(a) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE [...] 
Interveniente 

 
 
 

Representante legal: [nome completo] 
Representante Legal 

Instrumento de outorga de poderes [procuração/contrato social/estatuto social 

EMPRESA [Razão Social da Empresa] 

Contratada 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Testemunha CPF: 
 
___________________________________________________ 
Testemunha CPF: 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DE CONTRATO N° XXXX 

 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE SATUBA E A EMPRESA XXXXXX, PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM APLICAÇÃO 

DE PEÇAS DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS 

PERTENCENTES A FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 

SATUBA/AL. 

 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SATUBA/AL, inscrito no CNPJ 12.200.333/0001-43, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr. xxxxxx, inscrito no CPF nº xxxxxx e Cédula de Identidade nº xxxxxxx; 

CONTRATADA: A empresa XXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n. XXXXXXXX e estabelecida na XXXXXXXXXX, representada 

pelo seu XXXXXXX, Sr. XXXXXXXX, inscrito no CPF sob o n. XXXXXXXXXX, de acordo com a representação legal que lhe 

é outorgada por (...procuração/contrato social/estatuto social...); 

INTERVENIENTE: Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXX, situada a xxxxxxxxxxxxxxxxx nº xxxx, bairro xxxxxx, neste 
Município, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) xxxxxxxxxxxxxxx, portador(a) do CPF nº xxxxxxxxxxxx e Cédula 
de Identidade nº xxxxxxxxxxxxxxxx; 

 

Os CONTRATANTES celebram, por força do presente instrumento, contrato de prestação de serviços de manutenção 

corretiva e preventiva com aplicação de peças dos veículos leves, pesados e máquinas pesadas pertencentes a frota 

do Poder Executivo do Município de Satuba/AL, o qual se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 

Federal 7.892/2013, e, demais normas legais aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1.  O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 

corretiva e preventiva com aplicação de peças dos veículos leves, pesados e máquinas pesadas 

pertencentes a frota do Poder Executivo do Município de Satuba/AL, conforme especificações e 

quantidades discriminadas no seu Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico n.º ---/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.1. A cada serviço de manutenção preventiva e corretiva, a CONTRATANTE solicitará a CONTRATADA um orçamento 

prévio, de forma detalhada, contendo a indicação da marca do veículo/máquina/implemento, o modelo/ano, o 

número da placa, a descrição dos serviços a serem executados, incluindo o tempo estimado de mão de obra 

necessária, além das especificações e quantidades de peças, componentes e acessórios a serem substituídos, 

observado o disposto neste item. 

1.1.1           A CONTRATANTE poderá recusar o orçamento, pedir revisão, comprometendo-se a empresa a só 

executar e a fornecer o que realmente for aprovado. 

1.1.2      Quando por ventura a peça a ser utilizada/trocada não constar na tabela de preços do fabricante, a 

empresa contratada deverá apresentar orçamento da concessionária local se houver, e no caso 
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de não ter concessionaria local apresentar orçamento de concessionaria regional ou ainda 

estadual. 

1.1.3.        Quanto ao emprego de peças, componentes e acessórios, este só poderá ocorrer mediante 

autorização, por escrito do gestor (a), no orçamento que lhe for submetido pela CONTRATADA. 

1.1.4.        os preços propostos no orçamento serão analisados pelo Gestor, que se posicionará em caráter de 

urgência sobre a viabilidade de aceite dos valores apresentados, os quais devem ser compatíveis 

com os praticados no mercado. 

1.1.4.         As peças, componentes e acessórios disponíveis em estoque a CONTRATADA deverá no prazo 

máximo de 24(vinte e quatro) emitir orçamento prévio e entregar, ao Gestor (a) do contrato 

resultante deste TR, que analisará se os preços apresentados são compatíveis com os praticados 

no mercado, autorizando por escrito a reposição deste, se for o caso. 

1.1.5.          Para as peças, componentes e acessórios não disponíveis em estoque deve a CONTRATADA, no 

prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da Ordem de 

Serviços apresentar Orçamento de Preços, para fins de análise da viabilidade dos preços com os 

praticados no mercado e posteriormente ser autorizada as respectivas reposições. 

1.1.6.         Servirá de parâmetro para valores a serem gastos com o objeto deste TR, o valor máximo a ser 

utilizado para a manutenção de um veículo será de até 50% (cinquenta) de seu valor venal, não 

podendo ultrapassar este percentual, pois se assim for, o bem se tornará inservível para a 

Administração.7.6. A execução do serviço ficará condicionada à prévia aprovação do orçamento 

pelo gestor do contrato resultante deste TR. 

1.1.6        As peças substituídas, mesmo que inaproveitáveis, deverão ser devolvidas ao Gestor (a) do contrato 

resultante deste TR juntamente com a embalagem da peça aplicada. 

2.1.7. A prestação dos serviços apenas poderá ser paralisada no caso de insuficiência financeira ou de 

comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado do ordenador de 

despesas da (...órgão interessado...), mediante a expedição e o recebimento de Ordem de 

Paralisação de Fornecimento. 

2.2.  O recebimento do objeto licitado dar-se-á nos termos do art. 73, inciso I e seus parágrafos, da Lei no 8.666/93, 

compreendendo duas etapas distintas: 

2.2.1.  O recebimento provisório, no ato da entrega do veículo, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital do 

Pregão Eletrônico n.º ---/2022 e da proposta da Contratada. 

2.2.2.  O recebimento definitivo, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste contrato, 

mediante termo circunstanciado, podendo ser lavrado no verso da Nota Fiscal representativa da 

prestação do serviço ou em documento específico, decorrido  prazo de garantia dos serviços, 

conforme descrito no Termo de Referência, e consistirá na verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico n.º ---

/2022 e da proposta da Contratada. 

2.3.  A critério exclusivo do CONTRATANTE, poderão ser realizados ensaios, testes e demais provas acerca dos 

serviços executados, de forma a lhes verificar a sua perfeita qualidade, conforme especificações 

discriminadas no Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico n.º ---/2022. 

2.3.1.  Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do 

contrato correrão por conta da CONTRATADA. 

2.4.  Caso insatisfatório a qualidade dos serviços, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no qual se 

consignarão vícios, defeitos ou incorreções existentes, resultante da desconformidade com as especificações 
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descriminadas no Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico n.º ---/2022. Nessa hipótese, 

todo o objeto deste contrato será rejeitado. 

2.5.  A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo de 01 (uma) 

hora, após o que se realizará novamente a verificação da sua boa qualidade.  

2.5.1.  Caso as providências previstas no subitem anterior não ocorram no prazo previsto ou os serviços 

sejam novamente recusados, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na execução, ficando 

sobrestado o pagamento até a realização das correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis.  

2.5.2.  Na impossibilidade da adoção das providências previstas no subitem 2.5, o valor respectivo será 

descontado da importância devida à CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções 

cabíveis.  

2.6.  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pelos padrões 

adequados de qualidade, segurança, durabilidade e solidez dos serviços realizados, nem a ético-profissional 

pela perfeita execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

3.1.  O valor global deste contrato é de R$ XXXXXX (XXXXXX). 

3.2.  Os valores unitários dos serviços contratados são os constantes da tabela abaixo: 

Item Descrição do Item Unidade Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

01      

3.3.  O preço acordado neste contrato será fixo e irreajustável durante a vigência contratual. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA 

4.1.  A despesa com a aquisição de que trata o objeto deste contrato corre à conta do seguinte crédito 

orçamentário, constante do orçamento da (XXXórgão interessadoXXX) para o exercício financeiro de 20--: 

Programa de Trabalho (XXX); Elemento de Despesa (XXX); Fonte de Recursos (XXX). 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

5.1.  Este contrato tem vigência até o dia xx de xxxxxx de 20--, contados da data da sua assinatura, com posterior 

publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios de Alagoas no sítio 

http://www.diariomunicipal.com.br/ama/. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

6.1.  Cabe ao CONTRATANTE: 

6.1.1.1.    Emitir empenho; 
6.1.1.2.    Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de 

Referência; 9.1.3. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.1.2.   Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
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dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

9.1.3.     Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

9.1.4.        Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 
9.1.5.      Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

  6.1.6.  Publicar os extratos do contrato e de seus aditivos, se houver, na imprensa oficial do Município. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

7.1.  Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 

7.1.1.    Disponibilizar no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da assinatura do Contrato instalações 

físicas (autopeças e oficina), dispondo de espaço físico coberto, fechado e piso de concreto para 

acomodação segura dos veículos, entre outros aparelhamentos necessários a execução do 

contrato, mantendo-as em perfeita condições de uso; 

7.1.2.      Garantir o perfeito funcionamento dos serviços executados durante 90 (noventa) dias, mesmo após 

término da vigência do Contrato ou, na hipótese de falha técnica, quando do cumprimento das 

obrigações; 

7.1.3.     Apresentar diagnóstico prévio e orçamento, referente a cada Ordem de Serviço, de forma detalhada, 

abrangendo nome, código e quantidade de peças, número de horas/homem e serviços a serem 

executados, inclusive a quantidade de quilômetro para o transporte do veículo, bem como prazo 

para realização dos serviços; 

7.1.4.    Manter os veículos automotores/máquinas e implementos agrícolas objeto do contrato resultante 

deste TR em perfeitas condições de uso e segurança, objetivando atender as suas necessidades 

operacionais; 

7.1.5.   Responder pelos danos causados aos veículos e aos bens da Prefeitura Municipal de Satuba/AL, 

quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus 

empregados ou prepostos; 

7.1.6.      Assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, taxas), desde que praticada por 

seus empregados e ocorrer quando o veículo estiver sob a responsabilidade da empresa 

CONTRATADA; 

7.1.7.    Arcar com a responsabilidade técnica e financeira para a execução de todos os testes necessários 

para comprovar o desempenho dos serviços executados, na presença do (a) gestor(a) do contrato 

resultante deste TR, caso seja solicitado pela Prefeitura Municipal de Satuba/AL; 

7.1.8.      Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e (ou) fazer, prioritariamente e exclusivamente as 

suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, as peças 

substituídas ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições 

ou recusados pela CONTRATANTE, decorrente de culpa da CONTRATADA, inclusive por emprego 

de mão de obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato 

possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas 

aquisições e serviços recebidos pela CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir 

quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia; 

7.1.9.      Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 

ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, ao Município ou a terceiros; 

7.1.10.    Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 
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7.1.11.     Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração; 

7.1.12.     Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

7.1.13.    Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.14.    Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas 

neste Termo de Referência e/ou na Minuta de Contrato; 

7.1.15.   A empresa poderá terceirizar os seguintes serviços: retífica de motor, balanceamento, geometria e, 

desde que atendidas às demais exigências deste TR, permanecendo inteiramente responsável pela 

segurança e integridade física do bem contra danos materiais, furto, roubo, incêndio, intempéries 

da natureza de qualquer espécie, independente da inexistência de culpa ou dolo, que venha a 

atingir o patrimônio do Município, de forma parcial ou total, não transferindo a responsabilidade 

à subcontratada; 

7.1.15.1. Os casos de subcontratação comprovadamente necessários e devidamente justificados pela 

CONTRATADA que não estejam previstos no subitem anterior, estarão sujeitos à análise e 

aprovação do Gestor do Contrato, que levará em consideração princípios como o da razoabilidade, 

eficiência e interesse público em cada caso. 

7.1.15.2. Em havendo subcontratação, a empresa deverá apresentar previamente documento relacionando 

os nomes da (s) subcontratadas, nº. do CNPJ, endereço completo, nome do(s) responsável (s) e 

respectivas declarações sobre quais os serviços que prestará nos veículos automotores, máquinas 

e complementos pertencentes ao patrimônio do Município de Satuba/AL ao Gestor do Contrato, 

que aprovará ou não sua subcontratação, a qual será feita a mando e responsabilidade direta e 

exclusiva da subcontratante, sem qualquer tipo de vínculo negocial com a Administração Pública 

Municipal. 

7.1.15.3. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993 (aplica-se aos lotes I a VI). 

7.1.15.4. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços. 

7.1.16. Nomear preposto responsável pelos serviços junto ao Gestor do contrato, disponibilizando inclusive 

meio de comunicação (nº. de telefone, fax, e-mail), com a missão de garantir o bom andamento 

dos mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando 

a orientação necessária aos executantes dos serviços; 

7.1.17.   Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas de execução dos serviços; 
7.1.18.    Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, 

também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 

dos serviços objeto do contrato resultante deste TR, conforme exigência legal; 

7.1.19.    Adotar todos os critérios de segurança, tanto para os empregados quanto para a execução dos 

serviços em si, assumindo a responsabilidade por todas as obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus 

empregados na execução de serviços inerentes ao Contrato resultante deste TR; 
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7.1.20.   Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, 

objetivando a correta execução dos serviços; 

7.1.21.     Dispor de quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos serviços sem interrupção, seja por 

motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos; 

7.1.22.    Facilitar a fiscalização a ser procedida pelo gestor, no cumprimento de normas, o qual deverá 

obrigatoriamente cientificar à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, Patrimônio e 

Documentos sobre o resultado das inspeções; 

7.1.23.      Manter livro próprio para o registro de ocorrências relacionadas à execução dos serviços; 
7.1.24.    Cumprir fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados, em 

conformidade com o que estabelece as cláusulas e condições do contrato, de forma que os 

serviços a serem executados mantenham os veículos em condições de perfeito, ininterrupto e 

regular funcionamento; 

7.1.25.    Executar os serviços no prazo não superior a 10 (dez) dias úteis para os casos de retífica de motor e 

05 (cinco) dias úteis para os demais serviços, contados a partir da autorização da realização do 

serviço e da substituição de peças, mediante aprovação total ou parcial do orçamento 

apresentado; após a execução do serviço, o veículo deverá ser entregue no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, devidamente lavado interno e externamente; 

7.1.26.     A empresa vencedora deverá atender prontamente todos os chamados que venha a receber do (a) 
Gestor do Contrato, no prazo máximo de 4 (quatro) horas, contados do registro da solicitação dos 
serviços, quando da ocorrência de panes em componentes dos equipamentos, excetuando-se as 
revisões de caráter preventivo, que obedecerá à escala de periodicidade a ser definida entre as 
partes; 

7.1.27.     Obriga-se a utilizar somente peças genuínas ou originais, importadas ou nacionais; 
7.1.28.     Assumir a responsabilidade de anotação das condições de entrega e recebimento dos veículos leves, 

pesados e máquinas pesadas com suas respectivas quilometragens; 

7.1.29.     A empresa vencedora deverá, após a manutenção, encaminhar ao Gestor do Contrato, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, relatório de Assistência Técnica, com todas as falhas do 

veículo, motocicleta, máquinas e implementos agrícola numeradas tipograficamente, contendo 

termos de abertura e encerramento do serviço, onde serão anotados os dados relevantes, 

discriminando todos os itens revisados, consertados e substituídos, incluindo no relatório o início 

do atendimento do veículo, motocicleta, equipamentos e implementos agrícolas que 

apresentaram defeito, e ainda, oferecer diagnósticos técnicos referentes aos problemas que 

ocasionaram tais defeitos; 

7.1.30.    Os serviços só deverão ser executados, após recebimento da autorização lavrada pelo gestor (Ordem 

de Serviço e nos orçamentos a ele apresentados); 

7.1.31.     Entregar ao Gestor todas as peças, complementos e acessórios que forem substituídos por ocasião 

dos reparos realizados; 

7.1.32.     Permitir ao Gestor (a) do contrato resultante deste TR, acesso às instalações da CONTRATADA e às 

instalações das suas subcontratadas, se for o caso, para o acompanhamento dos serviços durante 

a sua execução; 

7.1.33.     Apresentar junto a Nota Fiscal, o extrato da folha da tabela de Preços de Venda à vista de peças, 

complementos e acessórios emitida pelo fabricante do veículo, da motocicleta, da máquina, e dos 

implementos agrícolas; 

7.1.34.      Após a autorização para a remoção do veículo, da motocicleta, da máquina ou dos implementos 

agrícolas, emitida pelo representante da CONTRATANTE, transmitida à empresa CONTRATADA, 

esta fica obrigada a remover o veículo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para 

realização do orçamento prévio, o qual deverá ser apresentado no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas após a emissão da autorização para sua remoção; 
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7.1.35.   Apresentar sempre que solicitado pelo Gestor do Contrato resultante deste TR, documentação que 

comprove a procedência das peças destinadas à substituição; 

7.1.36.    As peças e suas quantidades, bem como o número de horas e/ou serviços a serem executadas, 

deverão corresponder ao efetivamente necessário para a realização da respectiva manutenção do 

veículo, devendo a CONTRATADA se abster de propor peças, serviços e horas em desacordo com 

o realmente empregado em cada caso concreto, conforme o que prevê o fabricante do veículo; 

7.1.37.   Arcar diretamente com as despesas necessárias para a realização de inspeção de vistoria a ser 

realizada nos veículos consertados e/ou recuperados que tenham envolvimento em acidente 

automobilístico, ou que sejam destinados a processo de desfazimento, e que tenha resultado em 

danos de média monta (entendendo- se por média monta, os danos sofridos pelo veículo quando 

forem afetados seus componentes mecânicos e estruturais, envolvendo a substituição de 

equipamentos de segurança especificados pelo fabricante, e que reconstituídos, possam voltar a 

circular nas vias públicas). Nestes casos, o recebimento do veículo somente se dará com o 

recebimento do Certificado de Segurança Veicular - CVS aprovando o veículo para uso, emitido por 

órgão e (ou) entidade credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO; 

8.38.        Arcar diretamente com todas as despesas necessárias para a realização de laudo técnico, a ser 

realizado nos veículos consertados e (ou) recuperados que tenham envolvimento em acidente 

automobilístico, ou para fins de procedimento de desfazimento, e que tenha resultado danos de 

grande monta ou perda total (entendendo-se por grande monta a situação em que o veículo se 

enquadrar na hipótese do inciso III do art. 1º. da Resolução no. 11, de 23 de janeiro de 1998). 

Nestes casos, o recebimento do veículo, somente se dará com o recebimento do laudo pericial 

aprovando o veículo para uso, emitido por órgão e (ou) entidade credenciado pelo Instituto 

Nacional de Metrologia - INMETRO; 

7.1.39.    Para que a empresa CONTRATADA possa garantir a boa qualidade na prestação dos serviços, deverá 

ter oficina própria e utilizar equipamentos, ferramentas e materiais indispensáveis, tais como: 
 

a) equipamentos para diagnose e rastreamento do sistema de injeção eletrônica; 
 

b) equipamento para regulagem eletrônica, medidor de pressão do sistema de injeção e 
bomba de combustível; 
 
c) equipamentos para limpeza de bicos injetores (ultrassom); 
 
d) equipamentos para alinhamento de direção e balanceamento das rodas; 
 
e) elevadores para automóveis, com capacidade de 4.000 e 20.000 toneladas (mínimo 4); 
 
f) comprovar ter no quadro de funcionário da empresa profissional habilitado para ser 
o técnico responsável pelos serviços a serem executados; 
 
g) equipamentos indispensáveis aos serviços de lanternagem como esticador, hidráulico 
e mecânico. Cyborg com braço giratório, solda mig, repuxador elétrico, estanho e outros. 
 
h) estoque regular e permanente de peças genuínas e originais, dos veículos descritos no 
item 5 para aplicação imediata nos serviços rápidos; 
 
i) linha de ar comprimido; 
 
j)equipamento indispensável aos serviços de elétrica tais como: multímetro digital, 
carregador de bateria e outros; 
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p) medidor da pressão dos cilindros; 
 
q) macacos para retirada de motor; 
 
r) máquina de costura e todo ferramental para serviços de estofador e de capoteiro; 
 
s) sistema de iluminação; 
 
t) pistolas de gravidade, pistola de sucção, lixadeiras, ROQLLIT, compressor, Bar 
para parte de mecânica; p)cavalete para montagem e teste de motor e caixa de 
marcha; 
 
u) macaco jacaré de 05 a 10 toneladas; 
 
v) cavalete de descanso de veículos; 
 
w) sala de montagem de motor; 
 
x) boxe com tanque para lavagem de peças. 
 
8.40 Além das obrigações legais, a empresa CONTRATADA deverá cumprir as exigências 
relacionadas a seguir: 
h) fornecer cópia das tabelas de preços de peças, acessórios e complementos 
originais das fabricantes/ montadoras e das tabelas do tempo-padrão na data de 
assinatura do contrato; 
 
i) fornecer peças em embalagens lacradas pelo fabricante, sendo vedado o 
fornecimento de peças recondicionadas ou oriundas do mercado paralelo, 
responsabilizando-se por todos os ônus relativos ao fornecimento, inclusive quanto aos 
tributos, fretes, seguros etc, desde sua origem até seu destino final; 
 
j) oferecer garantia sobre as peças fornecidas, com prazo nunca inferior ao do 
fabricante; 
 
k) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem na prestação dos serviços objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial do contrato, nos termos do § 1º, do art. 65 da lei Federal nº 
8.666/93; 
 
l) arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços; 
 
m) emitir Notas Fiscais dos Serviços efetivamente prestados e das peças substituídas; 
 
n) assinar o contrato no prazo de 03 dias úteis contados da data da notificação por parte 
da administração, sob pena de decair do direito a contratação e submeter-se as 
cominações da Lei. 

7.2.  À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 

7.2.1.  Em relação aos seus funcionários, que não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE, por todas as despesas decorrentes da execução do contrato e por outras 

correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, inclusive encargos previdenciários e 

obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, indenizações, vale-refeição, 

vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

mailto:prefeituramunicipaldesatuba@gmail.com


 
              

 

Rua Amélia Pontes, s/n – Centro – CEP 57120.000 -Satuba/AL - CNPJ 12.200.333/0001-43 
(82)3266-1212 – prefeituramunicipalsatuba2021@gmail.com 

7.2.2.  Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste 

contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

7.2.3.  Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

7.3.  A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no subitem anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste 

contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 

ou passiva, com o CONTRATANTE. 

7.4.  São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

7.4.1.  A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência 

deste contrato; 

7.4.2.  A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração do CONTRATANTE; 

7.4.3.  A subcontratação total ou parcial de outra empresa para a execução do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

8.1.  Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto é acompanhada por servidor devidamente 

designado pela administração. 

8.2.  O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: expedir Ordens de Serviço; proceder ao 

acompanhamento técnico dos serviços; fiscalizar a execução do contrato quanto à qualidade desejada; 

comunicar à CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu 

correto cumprimento; solicitar ao CONTRATANTE a aplicação de penalidades por descumprimento de 

cláusula contratual; fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais; atestar as notas fiscais para efeito de pagamentos; recusar os serviços cuja qualidade 

não se verifique perfeita, visto em desacordo com especificações discriminadas no Termo de Referência e 

solicitar sua reparação, correção, remoção ou substituição, no total ou em parte; solicitar à CONTRATADA e 

a seu preposto todas as providências necessárias à boa execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

9.1.  A CONTRATADA deve apresentar, após a execução dos serviços, nota fiscal em 2 (duas) vias, emitidas e 

entregues ao setor responsável pela fiscalização do contrato, para fins de liquidação e pagamento, 

acompanhada da comprovação de regularidade junto à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede, além de certidão negativa 

de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

9.2.  O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal e/ou 

Fatura enviada pela Contratada, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do FORNECEDOR. 

9.3.  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo 

especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira: 

9.3.1.  Recebimento definitivo dos serviços de conformidade com o disposto neste contrato e No Termo 

de Referência; 

9.3.2.  Apresentação da documentação discriminada no item 9.1 desta cláusula. 

9.4.  Havendo suspensão de pagamentos na forma do subitem anterior, a CONTRATADA será notificada do 

descumprimento do ajuste para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar a regularização necessária, sob pena de 
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aplicação de penalidade e rescisão contratual, esta na forma da Cláusula Doze, subitem 12.2.1., em razão do 

não cumprimento da Cláusula Sétima, subitem 7.1.6., deste contrato. 

9.4.1.  Ultrapassando o prazo acima referido, sem prejuízo da penalidade e da rescisão do contrato, o 

pagamento deverá ser liberado. 

9.5.  O CONTRATANTE pode deduzir de importâncias devidas à CONTRATADA os valores correspondentes a multas 

ou indenizações por ela devidas. 

9.6.  Citado para se defender em processo judicial de terceiros, de natureza civil ou trabalhista, inclusive, mas não 

exclusivamente de empregado ou ex-empregado da CONTRATADA, o CONTRATANTE fará o cálculo dos 

direitos pleiteados e, após dele notificar a CONTRATADA, reterá o correspondente valor para fazer frente a 

eventual condenação, deduzindo-o de importâncias devidas à CONTRATADA. 

9.6.1.  O valor será restituído à CONTRATADA somente após a prova cabal do acerto definitivo entre a 

CONTRATADA e o terceiro litigante, quando restar demonstrada a inexistência de qualquer risco 

de condenação para o CONTRATANTE. 

9.6.2.  A CONTRATADA se obriga a exibir ao CONTRATANTE, sempre que solicitada, os documentos 

comprobatórios do efetivo cumprimento das obrigações referentes ao processo judicial 

mencionado neste item. 

9.6.3.  O valor a que faz referência este item não renderá juros ou correção monetária, o qual poderá ser 

substituído, a pedido da CONTRATADA, por outra modalidade de garantia que, a critério do 

CONTRATANTE, for considerada idônea. 

9.7 Havendo atraso nos pagamentos por parte do Contratante, sobre a quantia devida incidirá correção 

monetária nos termos da lei, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso verificado. 

CLÁUSULA DEZ – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

10.1.  Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n. 8.666/93, desde que haja interesse 

do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES 

11.1.  A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita às 

seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa: 

11.1.1.  Advertência formal; 

11.1.2. Multa de 0,3% (três décimos percentuais);  

11.1.3. Multa de 0,5% (cinco décimos percentuais);  

11.1.4. Multa de até 5% (cinco por cento); 

11.1.5  suspensão temporária, pelo período de até 02 (dois) anos, de participação em licitação e 

contratação com este Município; 

11.1.6  declaração de inidoneidade, que o impede de participar de licitações, bem como de contratar com 

a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos.   

11.2.  As sanções previstas nos subitens 11.1.1., 11.1.5. e 11.1.6. deste contrato poderão ser aplicadas juntamente 

com a sanção de multa. 

11.3.  A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do contrato 

celebrado. 
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11.4. Especificamente quanto às hipóteses descritas abaixo, a futura contratada estará sujeita às seguintes 

sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

11.4.1. Falhas ou irregularidades que não acarretem prejuízos à Administração, consideradas a natureza e 

a gravidade da infração cometida: aplicação da sanção prevista no subitem 11.1.1.;  

11.4.2. Reincidência em falhas ou irregularidades já punidas com advertência formal: aplicação da sanção 

prevista no subitem 11.1.4., por ocorrência;  

11.4.3. Por dia de atraso quanto ao prazo de início do fornecimento, aplicação da sanção prevista no 

subitem 11.1.2., até o máximo de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;  

11.4.4. Por dia de interrupção do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação a esta Prefeitura: 

aplicação da sanção prevista no subitem 11.1.3., até o limite de 20% (vinte por cento) do valor 

mensal do Contrato, por ocorrência;  

11.4.5. Por dia de atraso quanto ao cumprimento de quaisquer dos prazos estabelecidos no instrumento 

de Contrato, ou decorrente de determinação exarada pela Administração, excetuando-se a 

hipótese prevista no subitem 11.4.3.: aplicação da sanção prevista no subitem 11.1.3., até o limite 

de 10% (dez por cento) do valor mensal do Contrato, por ocorrência. 

11.5. Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas indicadas no item anterior, a Administração 

poderá aplicar à futura contratada quaisquer das sanções listadas no item 11.1, consideradas a natureza e a 

gravidade da infração cometida e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.  

11.6. A critério desta Prefeitura e nos termos do art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93, as sanções previstas nos subitens 

11.1.5. e 11.1.6 poderá ser aplicada cumulativamente com quaisquer das multas previstas nos subitens 11.1.2 

a 11.1.4.  

11.7. As multas previstas nesta cláusula, caso sejam aplicadas, serão descontadas por ocasião de pagamentos 

futuros ou serão pagas por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pela futura contratada no 

prazo que o despacho de sua aplicação determinar.  

11.8. As sanções fixadas nesta Cláusula serão aplicadas nos autos do processo de gestão do contrato, no qual será 

assegurado à futura contratada o contraditório e a ampla defesa. 

11.9.  O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 

vencimento do prazo de execução, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do 

primeiro dia útil seguinte. 

11.10.  Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execução dos serviços, a Nota de Empenho ou contrato 

deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, 

hipótese em que será aplicada multa. 

11.11.  A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em 

licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 

11.11.1.  Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a CONTRATADA permanecer 

inadimplente; 

11.11.2.  Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e 

11.11.3.  Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA: 

11.11.3.1.  Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; ou 
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11.11.3.2.  For multada, e não efetuar o pagamento. 

11.12.  O prazo previsto no item 11.11.3 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos. 

11.13.  O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores são 

sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar, sendo aplicadas por igual período. 

11.13.1.  A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivos informados 

na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

11.13.2.  A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das 

sanções de suspensão e impedimento aplicadas. 

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 

12.1.  A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 

Lei n.º 8.666/93. 

12.2.  A rescisão deste contrato pode ser: 

12.2.1.  Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII; 

12.2.2.  Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE; 

12.2.3.  Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

12.3.  A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

12.4.  Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

12.5.  A CONTRATADA reconhece todos os direitos do CONTRATANTE em caso de eventual rescisão contratual. 

CLÁUSULA TREZE – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP E À 

PROPOSTA 

13.1.  O presente contrato fundamenta-se: 

13.1.1.  Na Lei Federal nº 8.666/1993; 

13.1.2. Na Lei Federal nº 10.520/2002; 

13.1.3.  Nos Decretos Federais nº 10.024/2019 e 7.892/2013; 

13.2.  O presente contrato vincula-se aos termos do Processo Administrativo nº xxxxxxx, especialmente à proposta 

do licitante e à Ata do Registro de Preço n.º ---/2022, a qual fora consolidada em decorrência do Pregão 

Eletrônico n.º ---/2022. 

CLÁUSULA QUATORZE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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14.1.  Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumprimento dos termos e condições 

deste contrato ou ao exercer qualquer prerrogativa dele decorrente, não constituirá renovação ou renúncia 

e nem afetará o direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo. 

CLÁUSULA QUINZE – DO FORO 

15.1.  As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente 

serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Satuba/AL, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 

forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 

CONTRATANTE e CONTRATADA. 

 

Satuba - Alagoas, XX de XXXXXXXXXX de XXXX. 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxx 
Prefeito 

MUNICÍPIO DE SATUBA 
Contratante 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE [...] 
Interveniente 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Secretário(a) 

EMPRESA [Razão Social da Empresa] 
Contratada 

Representante legal: [nome completo] 
Cargo 
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