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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 
PREGÃO PRESENCIAL n.º 0007/2016 
 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
PROCESSO LICITATÓRIO n.° 0010/2016 
 

NOME DA EMPRESA: 
 

CNPJ Nº: 
 

ENDEREÇO: 
 

CIDADE: 
 

ESTADO: 
 

E-MAIL: 
 

TEL/FAX: 
 

COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO? 
 
 
 

 
 
Local:_____________,_______de______________ de 2015. 
 
Nome: __________________________Assinatura_________________________ 
Senhor Proponente 
Visando comunicação futura entre o Departamento de Licitações e o proponente, 
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter por 
meio do Email: licitacao@restinga.sp.gov.br  
 
A não remessa do recibo exime a Comissão de Licitações da comunicação  de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 
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EDITAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL N٥ 0007/2016 

 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2016 

 
PREÂMBULO 
 

 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N٥ 0007/2016 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2016 

 DATA DA REALIZAÇÃO: 30 de março de 2016 

 HORÁRIO: 09:00 Horas 

 CREDENCIAMENTO: A partir das 09:00hs. 

 LOCAL: Sala de Licitações, localizada na Rua Geraldo Verissimo, nº 633 - 

Centro, Prédio da Prefeitura Municipal de Restinga, Estado de São Paulo.  

 
A Sessão será conduzida pelo pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio (Comissão 
Municipal de Licitação), todos nomeados nos autos do processo acima numerado. 
A Prefeitura Municipal de Restinga Estado de São Paulo, com sede na Rua Geraldo 

Verissimo, nº 633 - Centro, por intermédio da Prefeita Municipal Srª Luciene Martins Faria 

Fernandes, torna público a quem eventualmente interessar que se acha aberta, nesta 

unidade, licitação na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo MENOR PREÇO GLOBAL 

para contratação de uma empresa especializada em serviços de borracharia para consertar 

os pneus da frota de veículos desta municipalidade, conforme especificações constantes do 

Anexo I, para a Prefeitura Municipal de Restinga. 

 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 30 de março de 2016 a partir das 09hs00min. 
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA: às 09h00min do mesmo dia.  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n.º 10.520/02, Leis 
Complementares n.º 123/06 e 147/2014 e Código de Defesa do Consumidor. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA, através do Departamento de Licitações e do 
Pregoeiro nomeado pela Portaria n.º 300-A, de 27 de abril de 2.015, faz público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação em epígrafe e receberá os 
envelopes “01” (PROPOSTA) e “02” (HABILITAÇÃO), no Paço Municipal situado na Rua 
Geraldo Verissimo, nº 633 - Centro, na cidade de Restinga Estado de São Paulo. 
 
Os envelopes n.º 01 (contendo Proposta de Preços) e n.º 02 (contendo Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário acima especificados, quando se 
fará realizar a abertura do certame.  
O Proponente deve usar dois envelopes distintos, fechados e com a seguinte descrição: 

 
À 
Prefeitura Municipal de Restinga 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 
0010/2016 

 
À 
Prefeitura Municipal de Restinga 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 000007/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 
0010/2016 
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Envelope n.º 01- PROPOSTA 
RAZÃO SOCIAL (se já não estiver 
impressa). 
 

Envelope n.º 02- HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL (se já não estiver 
impressa). 
 

 
1. DO OBJETO 

 
01.01 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva nos veículos automotivos oficiais pertencentes à frota do 
Município de Restinga, com o necessário fornecimento de peças e acessórios de 
reposição, pelo período de 12 (doze) meses, de forma indireta e de natureza contínua, 
conforme especificações e condições constantes do Anexo I (Termo de Referência) 
deste edital.  
 
1.2 O custo da despesa está estimado em R$ 98.020,00 (noventa e oito mil e vinte 
reais). 

 
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
02.01- Os recursos financeiros serão atendidos por verbas próprias, constantes do 
orçamento vigente da PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA e codificado sob nº: 
 
02.02.02 – DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO 
Ficha 19: Material de Consumo 
Funcional: 041220002.2005 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 228.000,00 
 
Ficha 21: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 041220002.2005 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 737.000,00 
 
02.04.01 – SERVIÇOS DE SAUDE 
Ficha 45: Material de Consumo 
Funcional: 103020005.2009 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 471.000,00 
 
Ficha 47: Material de Consumo 
Funcional: 103020005.2009 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 238.000,00 
 
Ficha 51: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 103020005.2009 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 568.000,00 
 
Ficha 53: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 103020005.2009 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 338.000,00 
 
02.05.02 – ENSINO FUNDAMENTAL 
Ficha 74: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 123610007.2011 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 197.000,00 
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Ficha 75: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 123610007.2013 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 133.000,00 
 
Ficha 76: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 123610007.2011 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 23.000,00 
 
02.05.03 – FUNDEB 
Ficha 89: Material de Consumo 
Funcional: 123610008.2012 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 148.000,00 
 
Ficha 92: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 123610008.2012 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 209.000,00 
 
02.05.08 – ENSINO COM TRANSFERENCIAS 
Ficha 110: Material de Consumo 
Funcional: 123610007.2011 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 230.000,00 
 
Ficha 111: Material de Consumo 
Funcional: 123610007.2013 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 161.000,00 
 
Ficha 112: Material de Consumo 
Funcional: 123610007.2011 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 345.000,00 
 
Ficha 113: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 123610007.2011 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 130.000,00 
 
02.07.03 – SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM 
Ficha 163: Material de Consumo 
Funcional: 267820030.2023 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 60.000,00 
 
Ficha 164: Material de Consumo 
Funcional: 267820030.2023 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 180.000,00 
 
Ficha 167: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 267820030.2018 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 17.000,00 
 
Ficha 174: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 267820030.2023 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 20.000,00 
 
3. DA LEGISLAÇÃO 
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3.1. Este PREGÃO é regulamentado pelos seguintes dispositivos legais: 

 Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada por legislações posteriores; 

 Lei Federal n.º 10.520/02; 

 Lei Complementar n.º 123/06; 

 Lei Complementar nº 147/2014. 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências 
constantes neste Edital e seus anexos constantes neste Edital e seus anexos. 
 
4.2. Estarão impedidos de participar da presente licitação: 
 
4.2.1. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de 
Restinga, cujo conceito abrange a administração direta e indireta, as entidades com 
personalidades jurídicas de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela 
instituída ou mantida, no prazo e nas condições do impedimento; 
 
4.2.2. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração 
Municipal, Estadual ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as 
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações 
por ela instituída e mantida; 
 
4.2.3. Os interessados que estiverem em regime de falência, concordata ainda vigente, de 
acordo com a legislação anterior, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução, liquidação 
ou concurso de credores; 
 
4.2.4. Empresas em forma de consórcios 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 

 
5.1. O representante do proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao 
Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, respondendo por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos documentos de credenciamento, identificar-se exibindo, no original, Cédula de 
Identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia, juntamente com a 
declaração conforme Anexo VI. 
 
5.2. O credenciamento será efetuado por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente, acompanhado de 
documento, via original ou cópia devidamente autenticada, comprobatório da capacidade 
do(s) outorgante(s) para constituir mandatário. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, a capacidade poderá ser comprovada pela 
apresentação do respectivo Estatuto ou Contrato Social, ou outro instrumento equivalente 
devidamente registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades simples, do ato 
constitutivo acompanhado da ata de eleição da diretoria, registrados no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas. 
 
5.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada proponente credenciada, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa. 
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5.4. A ausência do representante credenciado, em qualquer momento da Sessão, importará 
a imediata exclusão da proponente por ele representada, salvo autorização expressa do 
Pregoeiro. 
 
5.5. No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a Sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
5.6. O prazo previsto acima poderá ser reduzido caso, comprovadamente, todos os 
participantes já tenham se apresentado para o credenciamento. Estando todos os 
proponentes representados por credenciados e, por decisão do Pregoeiro, poderá ser 
iniciado o ato de abertura dos envelopes contendo as propostas, dando-se por encerrado o 
credenciamento. 
 
6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
6.1. A sessão para abertura dos envelopes n.º 01 e n.º 02, contendo a Proposta de Preços e 
os Documentos de Habilitação respectivamente, recebidos no momento do credenciamento 
dos proponentes, será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei n.º 
10.520/2002 e legislações pertinentes, e em conformidade com este Edital e seus Anexos, 
no local e horário, já determinados. 
 
6.2. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo a proposta de preços, 
avaliando sua aceitabilidade e conformidade com o Edital e, em seguida, comunicará o 
resultado da análise das propostas. 
 
7. DAS PROPOSTAS (ENVELOPE N.º 01) 
 
7.1-O envelope nº 01 (ENVELOPE-PROPOSTA) deverá conter em seu interior, a proposta 
de preços, preferencialmente, redigida com base no modelo de proposta, ANEXO III deste 
edital, devendo obrigatoriamente, constar: 

 nome, endereço e CNPJ do proponente; 

 número do processo e do pregão; 

 valores conforme especificado abaixo, no subitem 7.1.1; 

 informação de que o preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, sendo 
permitido apenas a correção inflacionária, se houver; 

 informação de que o prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) 
dias; 

 assinatura do representante legal do proponente. 
 

7.1.1-A proposta deverá ser datilografada/digitada ou impressa por qualquer processo 
mecânico, redigida em linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 
contendo uma única proposta com preço unitário e total por item em moeda corrente 
nacional, em algarismos e por extenso, conforme o anexo II deste edital, em envelope 
fechado, com assinatura do responsável legal da proponente. Em caso de divergência 
entre o valor unitário e os totais, será considerado o primeiro. 
 
7.3-Cada concorrente deverá computar no preço que irá fixar todos os custos diretos e 
indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou 
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.  
 
7.4-Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
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incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por 
caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como 
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 
titulo, devendo ser os serviços fornecidos sem ônus adicionais. 
 
7.5-Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador sem 
poderes para praticar atos durante a sessão. O portador da proposta não poderá ofertar 
lances ou praticar qualquer ato referente ao certame em favor da proponente durante a 
sessão. 
 
7.6-Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e 
exigências do presente Edital e de seus anexos e que apresentem omissões, 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
 
7.7-Declaração de que o software ofertado não apresentará limitações quanto ao número de 
usuários para acesso aos terminais; 
 
8. DA HABILITAÇÃO 
 
8.1–No envelope nº 02 (ENVELOPE DE HABILITAÇÃO), o proponente deverá apresentar 
para fins de habilitação no presente pregão, os seguintes documentos: 
 
8.2-HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 

a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, 
e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; 
a.1) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 
c) Os documentos relacionados no subitem “a” não precisarão constar do Envelope 
n° 2-Habilitação, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 

8.3-REGULARIDADE FISCAL 
 
8.3.01-Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 
 
8.3.02-Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto deste certame; 
 
8.3.03-Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a 
apresentação das seguintes certidões: 
 
8.3.04-Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal; 
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8.3.4.01-Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não 
incidência assinada pelo representante legal do proponente, sob as penas da lei;  
 
8.3.4.02-Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, 
expedida pela Secretaria Municipal de Finanças; 
8.3.05-Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social –INSS mediante a 
apresentação da CND -Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN -Certidão Positiva de 
Débito com Efeitos de Negativa; 
 
8.3.06-Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
por meio da apresentação do CRF -Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
8.3.07-Certidão emitida com base no art. 642 A, da Consolidação das Leis do trabalho, 
acrescentando pela Lei 12.440 de 07/07/2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 
do Tribunal Superior do Trabalho de 24 de agosto de 2011 -Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas. 
 
8.3.08-As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
 
8.3.09-Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 
 
8.3.9.01-A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.3.09, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital, procedendo-se à convocação dos proponentes para, em sessão pública, retomar os 
atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal 
nº 10.520/02. 
 
8.3.10-Nesta licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de  
contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, observados os critérios 
e condições previstas no art. 45 e segg., da Lei Complementar Federal n.º 123/2006. 
 
8.4-QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
8.4.01-Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
 
8.4.02-Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica. 
 
8.5-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:  
8.5.1. No mínimo um atestado de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove a aptidão de desempenho do licitante compatível 
com o objeto licitado. 
 
8.5.2. Alvará de funcionamento comprovando que a licitante possui autorização para 
desempenhar atividades pertinentes de oficina mecânica automotiva. 
 

 
8.6-DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
8.6.1-Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal por parte da proponente 
para licitar ou contratar com a Administração (Anexo IV deste Edital); 
 
8.6.2-Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, conforme Anexo V deste Edital. 
 
 
8.7-DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
 
8.7.1-Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, 
autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do 
original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de 
Apoio no ato de sua apresentação; 
 
8.7.2-Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
 
8.7.3-Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão 
aceitas como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas; 
 
8.7.4-Se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz;  

 No caso em questão, todos os documentos que forem emitidos somente em nome da 
matriz, deverão ser apresentados juntamente com os outros documentos da filial, em 
pasta com a inscrição em capa, constando que estes documentos estão em nome da 
matriz, em obediência à legislação que trata de empresas com matriz e filiais. 

 
8.7.5-Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação 
do proponente; 
 
8.7.6-O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos 
órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este 
meio eletrônico. 
 
8.7.7-Todos os documentos apresentados permanecerão no processo licitatório. 
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8.7.8-Nenhum documento será devolvido, exceto os envelopes dos proponentes  
desclassificados. 
 
9-DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1-Para o objeto licitado serão selecionadas pelo Pregoeiro as propostas de MENOR 
VALOR GLOBAL e as demais com preço até 10% (dez por cento) superiores àquela. Não 
havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nesta condição, serão selecionadas as 03 (três) 
melhores propostas, independentemente do preço, bem como as propostas empatadas. 
 
9.1.1-Havendo um só proponente, uma única proposta válida ou se nenhum dos 
proponentes ofertar lance verbal caberá ao Pregoeiro, analisando as limitações do mercado 
e outros aspectos pertinentes, decidir entre considerar fracassado o certame e abrir nova 
licitação, suspender este Pregão ou prosseguir com o certame. 
 
9.2-Em seguida os proponentes selecionadas nos termos do item 9.1 será dada 
oportunidade para nova disputa, sendo que o pregoeiro as convidará individualmente para, 
na ordem decrescente dos preços ofertados, formular sucessivos lances verbais, de valores 
distintos e decrescentes. 
 
9.2.1-Se os preços ofertados por duas ou mais proponentes forem idênticos, a ordem para 
oferta de lances será decidida por sorteio, facultando-se à proponente vencedora do sorteio 
escolher sua posição em relação às demais proponentes empatadas. 
 
9.2.2-O Proponente que  não  apresentar  lance  verbal  quando  convidada   pelo Pregoeiro  
fica  excluída  das rodadas posteriores de oferta de lance, valendo o  último lance registrado, 
para efeito de classificação de sua proposta ao final da etapa competitiva. 
 
9.3-Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que 
descumprir sua proposta às penalidades constantes no item 13 deste Edital. 
 
9.4-Caso não mais se realizem lances verbais, o Pregoeiro encerrará a etapa competitiva e 
serão ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.  
 
9.5-O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira 
classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
 
9.5.1-O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelos proponentes será o de 
compatibilidade com os preços praticados pelo mercado, coerentes com o fornecimento  do 
objeto ora licitado. 
 
9.6-Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições de habilitação     
do proponente que a tiver formulado, com base na documentação apresentada na       
própria sessão. 
 
9.6.1-Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades sanáveis nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na Sessão Pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

 substituição e apresentação de documentos, ou; 

 verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
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9.6.2-A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
certificada. 
 
9.6.3-A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, o proponente será inabilitado. 
 
9.7-Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências de 
habilitação ou se não for possível assinar o contrato com o proponente vencedor, o 
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos proponentes, na ordem 
de classificação, até apurar a melhor proposta válida. 
 
9.8-Nas situações previstas nos itens 9.5. e 9.8., o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
9.9-Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio 
e pelo(s) representante(s) do(s) proponente(s) presente(s). 
 
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 
10.1-Impugnações e esclarecimentos ao ato convocatório do pregão serão recebidos até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do mesmo. 
 
10.2-AS IMPUGNAÇÕES E OS ESCLARECIMENTOS SÓ SERÃO ACEITOS SE FOREM 
PROTOCOLADAS DIRETAMENTE NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, situada a Rua 
Geraldo Verissimo, n° 633, Bairro Centro, na cidade de Restinga Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ sob n.º 45.318.581/0001-42 – aos cuidados do Pregoeiro no prazo 
estabelecido. 
 
10.3-Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, de maneira motivada, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
 
10.4-Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização 
do certame. 
 
10.5. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro 
poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões em ata, 
sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, 
desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr do 
término do prazo do recorrente.  
 
10.6-Os recursos e contra-razões só serão aceitas se forem protocoladas diretamente na 
Prefeitura Municipal de Restinga, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, situado a Rua 
Geraldo Verissimo, n° 633, Bairro Centro, na cidade de Restinga, Estado de São Paulo, 
nesta cidade, inscrita no CNPJ sob n.º 45.318.581/0001-42, aos cuidados da autoridade 
competente. 
 
10.7-A falta de manifestação imediata e motivada do proponente importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação ao vencedor do certame. 
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10.8-Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo. 
 
10.9-O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.10-Não serão aceitas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal, 
subscritos por representante não habilitado legalmente, ou não identificado no processo 
para responder pelo proponente. 
 
10.11-A decisão em grau de recurso, quando não revista pelo Pregoeiro, será submetida à 
apreciação da autoridade superior e, se mantida, será definitiva e dela dar-se-á 
conhecimento aos interessados, por meio de comunicação via fac-símile/e-mail.  
 
10.12-Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Restinga, cujo endereço consta do 
preâmbulo deste Edital. 
 
11-DA HOMOLOGAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
11.1-Decididos os recursos, se houverem, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente homologará o objeto ao vencedor. 
 
11.2-Como condição para a sua contratação o proponente vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, 
dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes 
deste contrato. 
 
11.3-A obrigação decorrente dos serviços prestados será firmada entre a Administração e o 
proponente vencedor, observando as condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos 
e na legislação vigente. 
 
11.4-O prazo contratual para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por iguais períodos, por acordo entre as partes, nos termos da legislação em 
vigor. 
 
11.5-Fica o proponente vencedor obrigado a assinar o contrato dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados de sua convocação, podendo este prazo ser prorrogado uma 
única vez, mediante justificativa da contratada aceita pela Prefeitura Municipal de Restinga. 
 
11.6-Assinado o contrato, após o recebimento da Ordem de Serviço / Nota de Empenho 
futura, o Contratado terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para iniciar os serviços. 
 
11.7-A Prefeitura poderá rescindir unilateralmente o presente contrato nas hipóteses 
previstas nos artigos 77, 78, incisos I a XII e XVII, 79, 86, 87 e 88 da Lei n.º 8.666/93, 
penalidades pertinentes. 
 
12-DO PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
12.1-O objeto do presente pregão deverá ser entregue conforme especificações constantes 
no ANEXO I deste Edital. 
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12.2-Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o 
fornecedor informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco 
credenciado, a critério da Administração. 
 
12.3-A Contratada deverá enviar a Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês 
sempre até o 5º. dia do mês subsequente ao serviço prestado. 
 
12.4-O prazo do pagamento devido pelo Município será sempre até o 10º. (décimo) dia de 
cada mês. Aos atrasos de pagamentos superiores a 30 dias, serão aplicadas as sanções 
descritas no item 13.4 e 13.5 retroativos à data de vencimento da nota fiscal. 
 
13-DAS PENALIDADES 
 
13.1-O Proponente que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou 
apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta ou lance, não celebrar o contrato ou instrumento 
equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
13.2-O proponente sujeitar-se-á, ainda, às sanções de: advertência, multa e declaração de 
inidoneidade, sendo que as sanções de suspensão descritas no item anterior e declaração 
de inidoneidade poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual. 
 
13.3-As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se 
repetir o motivo.  
 
13.4-Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado será aplicado multa 
moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 20 % (vinte 
por cento) sobre o valor total do contrato.  
 
13.5-No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser 
aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado. 
 
13.6-A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) 
fatura(s), cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do Município. 
 
13.7-Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido 
prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 
 
13.8-Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
publicação. 
 
14-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1-As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
14.2-É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
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vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 
 
14.3-A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em 
face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
 
14.4-A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e 
abertura das propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos proponentes. 
 
14.5-A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do 
proponente, com todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já 
estabelecidas. 
 
14.6-Fica eleito o Foro da Comarca de Franca/SP, renunciando a outros por mais 
privilegiados que sejam, para dirimir as questões oriundas deste Pregão. 
 
14.7- integram este Edital os seguintes anexos: 
Anexo I – Termo de Referencia 
Anexo II – Declaração de Ciência de Cumprimento de Requisito de Habilitação 
Anexo III - Modelo de Proposta de Preços 
Anexo IV - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 
Anexo V - Declaração de Não Emprego de Menor 
Anexo VI - Termo de Credenciamento (Firma Devidamente Reconhecida). 
Anexo - VII - Declaração de Pleno Conhecimento do Edital e Anexos (Firma Devidamente 
Reconhecida). 
Anexo VIII - Declaração de micro empresa e empresa de pequeno porte (Firma 
Devidamente Reconhecida). 
Anexo IX - Minuta do Contrato 
Anexo X – Termo de Ciência e de Notificação 
Anexo XI – Declaração de Vistoria Técnica 
Anexo XII – Declaração de Não Vistoria 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Restinga 
Em, 15 de março de 2016 

 
 
 

Luciene Martins Faria Fernandes 
Prefeita Municipal 

 
 
 

Fabio Augusto Paulino de Carvalho 
Pregoeiro 
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ANEXO I  
 

TERMO DE REFERENCIA 
 

1. OBJETO  
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva nos veículos automotivos oficiais pertencentes à frota de veículos da 
Prefeitura Municipal de Restinga, com o necessário fornecimento de peças e acessórios de 
reposição, conforme o Anexo I – Termo de Referencia. 
 
1.2. DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS  
1) Grupos: Sim (três grupos).  
 
2) Justificativa de agrupamento: O agrupamento justifica-se por ser necessário que todos 
os itens sejam adjudicados a um único licitante, tendo em vista que são interdependentes, 
uma vez que a não execução de um deles inviabiliza a execução do outro. A adjudicação 
dos itens a diferentes licitantes causaria prejuízo para o conjunto e são considerados de 
uma mesma classe de prestação de serviço, como sendo de uma única empresa 
responsável por todo o objeto desta licitação em questão.  
 
3) Margem de Preferência: Não é aplicável as margens de preferência previstas no art. 5º 
do Decreto nº 7.175, de 12 de maio de 2010, devido este tipo de serviço não se tratar de 
itens de informática e/ou automação.  

 
4) Empresa estrangeira e consórcio: Não será permitida a participação de empresas 
estrangeiras, assim como consórcios de empresas no certame.  
 
5) Subcontratação: É vedada a subcontratação total ou parcial para execução do objeto. 
Tal vedação se justifica por tratar-se de um serviço especializado onde apenas uma 
empresa deverá ser a única responsável por seu inteiro teor.  
 
6) Orçamento estimado: O valor médio apurado, como sendo o orçamento da licitação é de 
R$ 98.020,00 (noventa e oito mil e vinte centavos), conforme planilha orçamentária 
demonstrada no anexo I, deste Termo.  
 
7) Referência de Preços: Foi realizada pesquisa no mercado nacional, junto a três 
empresas, do ramo pertinente, conforme as cotações anexas nos autos. 
 
8) Tipo de licitação: Menor preço global. 
 
9) Condição de Serviço/Bem comum: Trata-se de contratação de serviço comum, pois 
são definidos neste Termo de Referência por meio de especificações e padrões de 
qualidade que são usualmente e amplamente encontrados no mercado e cujas variações 
técnicas não influenciam no resultado da contratação. Essa classificação encontra amparo 
legal no Parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 10.520/2002, bem como pelos Acórdãos do 
TCU nº 313/2004 – Plenário e nº 2.594/2005 – Primeira Câmara. 
 
10) Serviço contínuo: Sim, pois se trata de serviço indispensável ao pleno funcionamento 
desta Prefeitura o qual não se limita a um único exercício financeiro e cuja interrupção 
acarretaria em prejuízos aos trabalhos de rotina. 
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2 DA JUSTIFICATIVA:  
2.1. A pretensa contratação é de suma importância para a Prefeitura Municipal de Restinga, 
haja vista que esta Prefeitura possui uma frota necessária para atender suas demandas. 
Desta forma, é imprescindível que a frota esteja operando plenamente em condições de uso 
adequadas.  
 
2.2 Portanto, são necessárias realizações constantes de serviços de mecânica em geral e 
principalmente a de procedimentos preventivos e corretivos, objetivando a utilização de 
unidades em perfeitas condições de uso a qualquer tempo, e ainda, garantindo aos veículos 
um adequado estado de conservação. 
 

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVO E VALOR 
3.1 DESCRIÇÃO POR ITEM 
 

Item Descrição Valor Maximo 
de Referencia 

Qtd total 
estimada 

Unid Valor total 
estimado 

01 Mao de obra Grupo 1 R$ 80,33 260 Hr  R$ 20.886,67 

02 Mao de obra Grupo 2 R$ 120,00 50 Hr R$ 6.000,00 

03 Mão de obra Grupo 3 R$ 161,33 100 Hr R$ 16.133,33 

04 Peças e Acessórios R$ 55.000,00   Peças R$ 55.000,00 

Valor Total Global R$ 98.020,00 

 

OBS: A quantidade estimada do item 04 (peças e acessórios) é meramente referencial, 
tendo em vista que a contratação será para manutenção preventiva e corretiva da frota do 
Município de Restinga, sendo imprevisível estabelecer a quantidade das peças que 
precisarão ser trocadas. 
 
3.2 Da relação dos veículos  
3.2.1 Os veículos oficiais, pertencentes à frota de veículos da Prefeitura Municipal de 
Restinga, passíveis de prestação dos serviços, objeto da contratação, são os que se 
discriminam no quadro abaixo: 
 

Nº Veiculo/Espécie/tipo Grupo Ano 
Fab/Ano 
modelo 

Marca/modelo Comb Capac.Pot/Cil Placa Departamento 

01 Pas/Automovel/não aplic 01 2012/2012 Fiat Uno Flex 5P/70cv DBS 
1682 

Educação 

02 Car Automovel/furgão 01 2004/2004 Fiat Fiorino Flex 2P/70CV DBS 
1689 

Educação 

03 Car/Caminhonete/aberta 01 1995/1995 VW Saveiro Alcool 2P/65CV BFY 
6192 

Obras 

04 Car/Caminhonete/furgão 01 2012/2012 VW/Kombi 
Furgão 

Flex 1,1T/61CV FFY 
1701 

Educação 

05 Car/Caminhonete/furgão 01 2012/2012 VW/Kombi 
Furgão 

Flex 1,1T/61CV FFY 
1702 

Educação 

06 Car/Caminhonete/furgão 01 2012/2012 VW/Kombi 
Furgão 

Flex 1,1T/61CV FFY 
1703 

Educação 

07 Pas/Automovel/não aplic 01 2011/2011 Fiat Linea Flex 5P/75CV DBS 
1681 

Gabinete 

08 Pas/Automovel/não aplicavel 01 2005/2005 VW Gol Alcool 5P/65CV BFY 
1702 

Educação 

09 Car/Caminhonete/Furgão 01 2005/2005 Fiat Doblo Alcool 2P/70CV DBS 
1688 

Saude 

10 Car/Caminhonete/furgão 01 2012/2012 VW/Kombi 
Furgão 

Flex 1,1T/61CV DBS 
1686 

Saude 

11 Car/Caminhonete/furgão 01 2012/2012 VW/Kombi Flex 1,1T/61CV DBS Obras 
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Furgão 1683 

12 Car/Caminhonete/Furgão 01 2011/2011 Fiat Doblo Flex 2P/70CV DJP 
6053 

Saude 

13 Car/Caminhonete/Furgão 01 2008/2008 Fiat Doblo Flex 5P/70CV EWM 
4832 

Saude 

14 Pas/Automovel/não aplic 01 2013/2013 Fiat Uno Flex 5P/70cv FED 
8652 

Saude  

15 Car Automovel/furgão 01 2009/2009 Fiat Fiorino Flex 2P/70CV DBA 
1965 

Saude 

16 Esp/Caminhonete/Ambulancia 01 2011/2011 Renault/langoo Flex - DXW 
9223 

Saude 

17 Esp/Caminhonete/Furgão 02 1998/1998 VW / Sprint Diesel 12P/103CV BFY 
6205 

Saude 

18 Esp/Caminhonete/Ambulancia 02 2014/2014 VW / Sprint Diesel - DJL 
4755 

Saude 

19 Pas/Micro não aplicável 03 2000/2000 Marcopolo 
Volare-A8 

Diesel 24P/131CV DBA 
1958 

Educação 

20 Pas/Micro não aplicável 03 2001/2001 Marcopolo 
Volare-A6 

Diesel 24P/115CV DBA 
1954 

Educação 

21 Pas/Micro não aplicável 03 2005/2005 Marcopolo 
Volare-A6 

Diesel 24P/115CV CMW 
0031 

Educação 

22 Pas/Micro não aplicável 03 2010/2010 Marcopolo 
Volare-V8 

Diesel 24P/131CV DBS  
1684 

Educação 

23 Pas/Micro não aplicável 03 2014/2014 Marcopolo 
Volare-V6 

Diesel 24P/115CV EEF  
8289 

Educação 

24 Pas/Micro não aplicável 03 2014/2014 Marcopolo 
Volare-V6 

Diesel 24P/115CV FOE 
7714 

Educação 

25 Pas/Micro não aplicável 03 2014/2014 Marcopolo 
Volare-V6 

Diesel 24P/115CV FOE 
7760 

Educação 

26 Pas/Micro não aplicável 03 2014/2014 Marcopolo 
Volare-V6 

Diesel 24P/115CV FOE 
7717 

Educação 

 
3.2.2 – Veículos novos a serem adquiridos pela Município de Restinga, durante a vigência 
do contrato, serão incorporados à tabela acima. 
 
3.3 A Contratada deverá executar os seguintes serviços:  
a) Serviços de Mecânica em Geral;  
b) Serviços de Arrefecimento;  
c) Serviços de Alinhamento e Balanceamento em Geral;  
d) Serviços de Instalação e manutenção em acessórios;  
e) Serviços de Guincho; 
f) Serviços de Lavagem Geral, lubrificação, troca de óleo e filtros. 
 
3.4 Os serviços deverão ser executados de maneira que mantenham os veículos em 
condições de perfeito e ininterrupto funcionamento, mediante assistência técnica e serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de defeitos e verificações que se fizerem necessárias, 
efetuando-se o conserto, bem como outros serviços recomendados para uma correção 
adequada. 
 
3.5 Manutenção Preventiva: ocorrerá sempre com intervalos regulares que acontecerá a 
cada 10.000 km percorridos ou 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro. Esta manutenção 
compreende basicamente a substituição de componentes com a vida útil pré-determinada, e 
outros serviços, tais como: óleo, filtros de óleo e de combustível, líquido de arrefecimento, 
alinhamento, balanceamento e geometria de suspensão, entre outros.  
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3.6 Manutenção Corretiva: são todos os reparos necessários aos defeitos ocorridos 
acidentalmente como, por exemplo: quebra de componentes, desgastes prematuros, uso 
indevido, colisões.  
 
3.6.1 Serão realizadas manutenções corretivas sempre que houver necessidade de reparos 
aos defeitos imprevistos, ocorridos acidentalmente ou não, nos casos de quebra de 
componentes, desgastes prematuros, uso indevido, sinistros e outros, independente da 
realização de manutenção preventiva e sempre que solicitado pelo Município de Restinga. 
 
3.6.2 As manutenções corretivas deverão ser atendidas prontamente quando solicitadas, 
observado o prazo máximo estipulado neste Termo de Referência para este caso.  
 
3.6.3 A solicitação de manutenção preventiva e corretiva ocorrerá mediante Ordem de 
Serviço emitida pelo Departamento de transportes do Município. De posse da OS a 
Contratada deverá enviar orçamento detalhado dos serviços propostos, no prazo máximo de 
24h, e então, proceder a execução da manutenção logo após aprovação do orçamento. 
 
4. PROPOSTA  
 
4.1 A planilha de formação de preços será baseada em custos máximos estimados para o 
período contratual, tanto para os serviços de mão-de-obra quanto para o fornecimento de 
peças. As peças que deverão ser fornecidas durante a vigência do contrato são todas 
aquelas listadas na Tabela Oficial de Preços de Peças e Acessório Novos e Genuínos dos 
fabricantes dos veículos pertencentes à frota do Município de Restinga.  
 
4.2 Os custos máximos estimados foram calculados em um levantamento da quantidade de 
horas de mão-de-obra utilizada pelo Município de Restinga nos contratos anteriores e da 
mesma forma com o valor total gasto com peças, na manutenção dos veículos constantes 
neste Termo de Referência.  
 
4.3 De acordo com o estudo estimativo indicado no subitem anterior, fica estipulado um 
valor máximo de referência para o serviço de mão-de-obra, e também, um valor máximo de 
referência para o fornecimento de peças. Estes valores servem de referência para garantir o 
orçamento necessário para a contratação e também servem como o valor inicial na disputa 
de lances dos licitantes. Na formulação de suas propostas de preços, as licitantes deverão 
conceder descontos sobre esses valores máximos de referência, tanto para o serviço de 
mão-de-obra quanto para o fornecimento de peças.  
 
4.4 Será declarada vencedora a licitante que ofertar o maior percentual de desconto 
combinado sobre o valor máximo de referência do serviço de mão-de-obra e do 
fornecimento de peças, ou seja, a proposta que alcançar o menor Valor Global, que é a 
soma dos dois itens licitados. 
  
4.5 Os percentuais de descontos ofertados pelo licitante vencedor incidirão sobre os valores 
das peças constantes na Tabela Oficial de Preços de Peças e Acessório Novos e Genuínos, 
emitida pelo fabricante dos veículos, as quais serão fornecidas durante a vigência do 
contrato.  
 
4.6 O valor da mão-de-obra que será estipulado em contrato para a execução dos serviços 
propostos será definido pelo resultado do valor máximo de referência com a incidência do 
percentual de desconto ofertado pelo licitante vencedor. 
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4.7 Os percentuais de desconto apresentados nas propostas das licitantes deverão conter 
até duas casas decimais, no máximo.  
 
4.8 Os serviços de mão-de-obra e o fornecimento de peças, referentes à manutenção dos 
veículos do Município de Restinga, Objeto deste Termo de Referência, serão executados 
somente sob demanda, de acordo com as necessidades deste Município, não constituindo 
qualquer obrigação por parte do Município em utilizar-se integralmente dos serviços e 
fornecimentos contratados. 
  
4.9 Todos os custos necessários para a execução dos serviços de mão-de-obra e também 
para o fornecimento de peças deverão estar inclusos na proposta de preços a ser 
apresentada pela contratada.  
 
4.10 Os valores máximos de referência para o serviço de mão-de-obra e para o 
fornecimento de peças estão apresentados na planilha abaixo, a qual deverá ser utilizada 
como modelo para ser utilizada pelos licitantes na formulação de suas propostas. 
 
4.10.1 Os campos da planilha indicados como "VALOR MÁXIMO DE REFERÊNCIA", 
"QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA" e "VALOR TOTAL SEM DESCONTO" são fixos e não 
poderão ser alterados pelos licitantes, pois são a referência orçamentária da licitação e 
foram calculados pela Administração do DNIT/RN conforme indicado nos subitens 4.2 e 4.3 
deste Termo de Referência. 
 

Ite
m 

Descrição Valor Máximo 
de Referencia 

Qtd total 
estimada 

Valor s/ 
desconto 

% de 
desconto 

Valor c/ 
desconto 

01 Mao de obra Grupo 1 R$ 80,33 260 R$ 20.886,67   
02 Mao de obra Grupo 2 R$ 120,00 50 R$ 6.000,00   
03 Mão de obra Grupo 3 R$ 161,33 100 R$ 16.133,33   
04 Peças e Acessórios R$ 55.000,00   R$ 55.000,00   

 
*A quantidade estimada do item 04 (peças e acessórios) é meramente referencial, 
tendo em vista que a contratação será para manutenção preventiva e corretiva, sendo 
imprevisível estabelecer a quantidade das peças que precisarão ser trocadas. 
 
5. HABILITAÇÃO  
 
5.1 Visando verificação da qualificação técnica, por ocasião da realização do certame 
licitatório, as empresas licitantes deverão apresentar, além de outros requisitos legais, os 
seguintes:  
 
5.1.1 Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação;  
 
5.1.2 Alvará de funcionamento comprovando que a licitante possui autorização para 
desempenhar atividades pertinentes de oficina mecânica automotiva. 
 
5.2 A Contratada deverá possuir instalações que se localizam a uma distância máxima de 
15 (quinze) km do Pátio de Transportes da Prefeitura Municipal de Restinga; caso contrário 
será inabilitada. 
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5.3 A exigência contida no subitem anterior justifica-se pela redução de custos nos 
deslocamentos dos veículos, principalmente em relação a consumo de combustível, e 
também para uma maior agilidade e celeridade no atendimento e um melhor 
acompanhamento dos serviços. 
 
5.5 A Licitante poderá executar visita técnica ao Departamento de Transportes da Prefeitura 
Municipal de Restinga, por meio do seu responsável técnico ou representante legal, para 
inteirar-se da situação dos serviços propostos. O responsável ou o representante deverá 
estar devidamente identificado (Declaração em papel timbrado da empresa) para poder 
realizar a vistoria;  
 
5.5.1 A vistoria técnica é opcional, a critério dos licitantes, caso estes desejem conhecer as 
condições técnicas e aspectos gerais dos veículos para ter uma melhor noção das 
demandas necessárias.  
 
5.5.2 Não é obrigatório às licitantes executar a vistoria técnica para participar da licitação. 
Entretanto, se a licitante vencedora não realizar a vistoria, esta não poderá alegar 
desconhecimento de qualquer fato acerca dos veículos e dos serviços que fazem parte 
deste Termo de Referência, como argumento para questionar qualquer obrigação contratual.  
 
5.5.3 Esta vistoria deverá ser efetivada até o último dia útil antes da data marcada para 
licitação;  
 
5.5.4 O responsável pelo Departamento de Transportes do Município de Restingas irá 
acompanhar a vistoria e dirimir eventuais dúvidas técnicas acerca dos veículos.  
 
5.5.5 Esta visita deverá ser agendada, com antecedência, pelos telefones: (16) 3143 1172 – 
Fabio. 
 
6. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS  
 
6.1 O local de execução dos serviços será o das instalações do Licitante Vencedora. 
  
6.2 Os prazos dos serviços deverão obedecer àqueles informados na Tabelas do Fabricante 
de Tempo Padrão de Reparos. 
 

7. GARANTIA DOS SERVIÇOS  
 

7.1 O prazo para a execução dos serviços não deverá ser superior a 15 (quinze) dias, para 
os casos de retífica de motor e 02 (dois) dias, para os demais serviços, contados a partir da 
data de entrada do veículo a ser reparado na oficina;  
 
7.2 Aos serviços executados são exigidos os seguintes prazos de garantia:  
 
7.2.1 06 (seis) meses ou 15.000 (quinze mil) quilômetros aos serviços de motor, caixa de 
câmbio, retífica e diferencial;  
 
7.2.2 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros aos demais serviços;  
 
7.2.3 As peças substituídas deverão ser originais/genuínas e obedecerão ao prazo de 
garantia estipulado expressamente pelo fabricante e contará a partir da data de instalação 
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ou execução do serviço e não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias ou 10.000 quilômetros 
rodados. 
 
8. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR  

 
8.1 A Contratada deverá atender prontamente às solicitações diversas da Contratante, 
referente a prestação de informações, relatórios e outras demandas administrativas e 
técnicas pertinentes ao contrato.  
 
8.2 Executar os serviços com pessoal qualificado, mediante emprego de equipe técnica e 
ferramentais apropriados; 
 
8.3 A Contratada deverá comprovar, sempre que solicitado pelo Município de Restinga, a 
origem das peças e componentes utilizados na realização dos serviços contratados;  
 
8.4 Não serão aceitas peças recondicionadas, usadas ou seminovas, mesmo que 
originais/genuínas.  
 
8.5 Em caso da necessidade de substituição de peças, a Contratada deverá fornecer 
orçamento com os valores estipulados pelo fabricante ou revendedor autorizado com a 
aplicação do respectivo desconto contratado, para apreciação e análise de preços por parte 
do setor competente da Contratante; 
 
8.6 A Contratada arcará com todo ônus à completa execução dos serviços de que trata o 
presente termo, sendo-lhe ilícita, sua sub-rogação, de parte do contrato ou de integral;  
 
8.7 O atendimento do serviço de guincho será feito em todo o Estado de São Paulo;  
 
8.8 A Contratada deverá fornecer ao Município de Restinga, à época da assinatura do 
contrato, a Tabela Padrão de Tempo de Serviço, e também, Lista de Preços de Peças e 
Acessórios, estabelecidos pelos fabricantes de veículos preferencialmente através de 
sistema informatizado (Mídia), bem como a qualquer tempo, quando houver majoração de 
preços das respectivas tabelas;  
 
8.9 Para a realização de qualquer serviço, a Contratante solicitará da Contratada, orçamento 
detalhado, com denominação, quantidade e preço de peças, bem como a previsão de tempo 
necessário à execução do serviço solicitado;  
 
8.10 O prazo para apresentação do orçamento, por parte da Contratada, não deverá 
ultrapassar a 24 (vinte e quatro) horas da entrada do veículo na oficina;  
 
8.11 A Contratante poderá recusar, no todo ou em parte o orçamento, pedir sua revisão ou 
aceitá-lo parcialmente, ficando a Contratada obrigada a executar ou fornecer apenas o que 
for aprovado;  
 
8.12 A execução dos serviços somente considerar-se-á AUTORIZADA com a prévia Ordem 
de Serviço - OS, expedida pelo Setor de Compras, o qual dará o DE ACORDO para que se 
executem os serviços;  
 
8.13 Não ultrapassar o período (Hora Mão de Obra) necessário para a execução dos 
serviços, conforme previsto nas tabelas de tempo-padrão de mão-de-obra dos fabricantes 
dos veículos;  
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8.14 A Contratada deverá responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados 
por seus empregados, representantes ou prepostos; direta ou indiretamente, à Contratante 
ou a terceiros, inclusive aos decorrentes de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, 
constatáveis nos prazos das garantias, mesmo expirado o vencimento do contrato; 
 
8.15 Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos para a prestação de 
serviços, incluindo todos os pertences, acessórios e objetos neles contidos, obrigando-se à 
reparação total da perda em caso de furto ou roubo, incêndios, acidentes e sinistros, desde 
a entrega do veículo para orçamento até o seu recebimento final pelo setor competente da 
Contratante;  
 
8.16 Os veículos do Município de Restinga deverão estar em local coberto, limpo e fechado, 
deixando-os livres da ação da chuva, vento, poeira, granizo e demais intempéries, vez que 
se trata de proteção ao patrimônio público;  
 
8.17 Contratada devera disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as 
peças a serem substituídas nos veículos do Município de Restinga, fornecendo relação das 
mesmas e suas respectivas códigos, que serão verificados por servidor especialmente 
designado pela autoridade competente do órgão;  
 
8.18 Após a realização dos serviços a Contratada deverá apresentar no ato da liberação do 
veículo, sob pena de ressarcimento, as peças avariadas/trocadas e mantê-las disponíveis 
para solicitação de eventuais laudos técnicos durante o período contratual;  
 
8.19 A entrega e/ou devolução do veículo, quando da realização da manutenção, deverá 
ocorrer durante o horário de expediente normal do Contratante; 
 
8.20 Para fins de comprovação da entrega do veículo e habilitação junto ao setor financeiro 
e de pagamento, a Contratada deverá elaborar um relatório com especificações dos 
serviços e peças substituídas, em duas vias, destinando-se cada uma ao controle da 
Contratante e da Contratada, respectivamente;  
 
8.21 A contratada deverá, sempre que solicitada, encaminhar ao Contratante, no prazo 
máximo de quarenta e oito horas, relatório de Assistência Técnica, com todas as falhas do 
veículo, numeradas tipograficamente, contendo termos de abertura e encerramento do 
serviço, onde serão anotados os dados relevantes, discriminando todos os itens revisados, 
consertados e substituídos, além de incluir no relatório o início do atendimento do veículo 
que apresentou defeito, e, ainda, os diagnósticos técnicos referentes aos problemas que 
ocasionaram tais defeitos; 
 
8.22 Nos termos do artigo 33, inciso IV da Lei nº 12.305/2010 e Resolução CONAMA nº 362, 
de 23/06/2005, a Contratada deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo 
lubrificante usado ou contaminado, originário da manutenção dos veículos, bem como de 
seus resíduos e embalagens. 
 
9. OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO 

 
9.1 Solicitar a execução de serviços através de formulário próprio, expedido pelo 
Departamento de Transportes; 
  
9.2 Designar um servidor para acompanhar e fiscalizar os serviços objeto deste instrumento;  
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9.3 O fiscal do contrato deverá registrar em livro próprio todas as ocorrências com o 
fornecimento de peças ou serviços realizados, determinando o que for necessário para a 
regularização das faltas ou falhas observadas;  
 
9.4 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições contratuais;  
 
9.5 Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias;  
9.6 Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados;  
 
9.7 Não permitir a execução de serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela 
Contratada. 
 
10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 
10.1 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura, tendo eficácia legal no primeiro dia após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, podendo, no interesse do Município, ser prorrogado 
mediante Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispositivo no inciso 
II, do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados 
de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:  
 
10.1.1. Os serviços foram prestados regularmente;  
10.1.2. O CONTRATADO não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária;  
10.1.3. A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço;  
10.1.4. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e  
10.1.5. O CONTRATADO concorde com a prorrogação; 
10.1.6 Caso haja prorrogação de prazo, esta se justifica por tratar-se de serviço de natureza 
continuada, pois a paralisação dos veículos pode acarretar prejuízos à Administração, tendo 
em vista que o serviço é considerado essencial à manutenção da frota, devendo estender-se 
por mais de um exercício financeiro, uma vez que está voltado para o funcionamento das 
rotinas do Município de Restinga. 
 
11. DAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA 
 
11.1 Este Termo de Referencia poderá sofrer alterações, até a data de divulgação ou 
publicação do instrumento convocatório, notadamente no que se refere a quantidade, dados 
para a apresentação de proposta de preço, bem como para se adequar as condições 
estabelecidas pela legislação de regência. 
 
  Prefeitura Municipal de Restinga 
  Em, 15 de março de 2016 
 
 
  Luciene Martins Faria Fernandes 
  Prefeita Municipal 
 
 
  Fabio Augusto Paulino de Carvalho 
  Pregoeiro 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro – CEP: 14430-000 TEL/FAX: 016 3143 1172 

EMAIL: pmrestinga@francanet.com.br  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ: 45.318.581/0001-42 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

 

A Empresa ***********************, CNPJ N.º:************** com sede na 

************************************, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, 

para cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, 

publicada no DOU de 18/07/2002, e para os fins do Pregão Presencial n.º 0007/2016, 

DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no 

Edital do Pregão em epígrafe. 

 

 

 *************,***** de******** de 2016. 

 

****************************** 
Responsável pela empresa 

                                               

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes 
e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação. 
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ANEXO III 

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
Licitação nº. 0007/2016  
Modalidade: Pregão Presencial  
Tipo: Menor Preço Global 
Licitante: Prefeitura Municipal de Restinga-SP. 
Proponente: __________________________________________________ 
CNPJ: ____________________________________________________ 
Telefone _______________________ Fax ________________________ 
E-mail _____________________________________________________ 
Endereço: __________________________________________________ 
Cidade: ________________Estado______________CEP:_____________ 
 

Item Descrição Valor Máximo 
de Referencia 

Qtd total 
estimada 

Valor s/ 
desconto 

% de 
desconto 

Valor c/ 
desconto 

01 Mao de obra Grupo 1 R$ 80,33 260 R$ 20.886,67   
02 Mao de obra Grupo 2 R$ 120,00 50 R$ 6.000,00   
03 Mão de obra Grupo 3 R$ 161,33 100 R$ 16.133,33   
04 Peças e Acessórios R$ 55.000,00   R$ 55.000,00   

 
 
1 -Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele 
indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de 60 (sessenta) 
dias, com pagamento através do Banco _________ Agencia nº _________ C/C 
nº_________, na Cidade de _____________________________. Cidade-UF, 
__de______de_______2016. 
2 –O preço desta proposta permanecerá fixo e irreajustável. 
3 -Prazo de execução dos serviços: imediato após ordem de serviço. 
Nome por extenso do representante legal:___________________________ 
RG nº. ________________SSP________ CPF/MF: nº._________________ 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À 
HABILITAÇÃO 

 

 

A Empresa _______________________, CNPJ N.º: __________________ com sede na 

__________________________________, por intermédio de seu representante legal, infra-

assinado, e para os fins do Pregão Presencial n.º 00007/2016, DECLARA expressamente 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos da habilitação da ora Declarante no 

presente procedimento licitatório. 

 

Em, _____ de ____________ de 2016. 

 

__________________________ 
Assinatura e Carimbo da Empresa 

 
 
 
 
 

                                               
 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação. 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR. 

 

A empresa,________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

(a)_______________________ portador (a) da Carteira de Identidade nº  

__________________ e do CPF nº _______________,DECLARA expressamente que,   

para os fins  do Pregão Presencial nº 0007/2016 e do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,  perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (____). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
 

Em, ______ de ______________ de 2016. 
 
 
 

__________________________ 
(assinatura do Responsável)  

 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação. 
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ANEXO VI 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

A empresa _________________________________________________,com sede 

na __________________________,CNPJ n.º__________,representada pelo(a)  

Sr.(a)_______________________,CREDENCIA o(a) Sr.(a) ______________________, 

portador(a) do RG. n.º ____________ e CPF  n.º_____________, para   representá-la    

perante    a     Prefeitura Municipal de Restinga na   licitação realizada na modalidade 

Pregão Presencial sob nº 0007/2016, do tipo menor preço por item, que tem como objeto a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva 

e corretiva nos veículos automotivos oficiais pertencentes à frota do Município de Restinga, 

com o necessário fornecimento de peças e acessórios de reposição, pelo período de 12 

(doze) meses, de forma indireta e de natureza contínua,, podendo formular lances verbais e 

praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em 

todas as fases do referido certame licitatório. 

 
_________________, ____ de _____________de 2016. 

 
 
 

__________________________ 

(assinatura do responsável) 
 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes 
e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação 
(FIRMA DEVIDAMENTE RECONHECIDA) 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO  DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E ANEXOS 

 

 
A Empresa __________________________________, inscrita no CNPJ nº 

______________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

(a)__________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade nº  

_____________________________ e do CPF nº _________________________ e para os 

fins  do Pregão Presencial nº 0007/2016,  DECLARA expressamente que tem pleno 

conhecimento do Edital e de seus Anexos, bem como de que recebeu todos os documentos 

e informações necessárias, os quais possibilitaram a elaboração de nossa proposta, 

declarando por fim, que aceitamos e nos submetemos a todas as condições estabelecidas 

no referido Edital. 

 
 
 

(Cidade), ______ de ____________________ de 2016. 
 
 

_________________________________ 
(assinatura do responsável) 

 
 
 

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação 
(FIRMA DEVIDAMENTE RECONHECIDA). 
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 
“DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE” 

 
 
 
 
A Empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ n°. 

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)_______________________________________, portador(a) do RG. nº. 

__________________ e do CPF nº. __________________, DECLARA, para fins do 

disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e no Edital do Pregão Presencial nº 0007/2016, 

sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser _________________ 

(microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da legislação vigente, não 

possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 

123/06. 

__________________, ___ de __________ de 2016. 

 
 
 

_________________________________ 
(assinatura do representante) 

 
 
 
Obs.: A falsidade da declaração prestada nos moldes do item acima, objetivando os 
benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 
do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção 
administrativa consistente na aplicação de multa, no importe de 20% (vinte por cento) do 
valor global da proposta apresentada, bem como na declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes 
e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, 
(FIRMA DEVIDAMENTE RECONHECIDA) 
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MINUTA DO CONTRATO Nº ***/2016 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2016 
 

ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS AUTOMOTIVOS 
OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICIPIO DE RESTINGA , COM O 
NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DE 
PEÇAS, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA E DE OUTRO LADO A 
FIRMA ............................................................................., NA FORMA ABAIXO. 
 
 
 
 
 
VALOR DO CONTRATO: R$ .................................. 
CONTRATO Nº ........................................................ 
 
 
 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Prefeitura Municipal de 
Restinga/SP localizada na Rua Geraldo Veríssimo, nº 633 - Centro, na cidade de 
Restinga/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.318.581/0001-42, neste ato legalmente 
representada pelo Prefeito Municipal Exmo. Srª................................, brasileira, casada, 
portador do RG. ......................... SSP/SP e CPF ..................., residente e domiciliado 
nesta cidade e comarca de Franca/SP, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa..................................... inscrita no CNPJ nº 
....................................................................,  ...................................................... ....., 
designada CONTRATADA, com sede na cidade de ............................................ à 
Rua............................representada neste ato pelo 
Senhor........................................,RG.................................. e 
CPF............................................. devidamente identificado, na presença das 
testemunhas ao final assinadas, ajustam e contratam entre si, mediante as cláusulas 
abaixo, o objeto do Processo acima descrito, licitação devidamente homologada pela 
autoridade responsável e competente, nos termos da Lei Federal nº 8.666/96 e 
alterações posteriores, que regulamentou o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal 
de 1998. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
1.1 - Fundamenta-se este contrato no Pregão Presencial nº..................., na Lei 
Federal nº 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores, e na proposta de preços 
da Contratada. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro – CEP: 14430-000 TEL/FAX: 016 3143 1172 

EMAIL: pmrestinga@francanet.com.br  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ: 45.318.581/0001-42 

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotivos 
oficiais pertencentes à frota do Município de Restinga, com o necessário fornecimento 
de peças e acessórios de reposição, pelo período de 12 (doze) meses, de forma indireta 
e de natureza contínua. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
 
3.1- Dá-se a este contrato o preço global de R$..................,  
Desconto Percentual sobre a hora/homem trabalhada:...........% 
Desconto Percentual sobre a menor pesquisa de preço para peças:...........% Nos preços 
acima já estarão incluídos: 

a. os salários, os encargos sociais, tributários e fiscais, impostos, taxas, 
decorrentes da realização dos serviços, bem como, seguros em geral, 
equipamentos auxiliares, não cabendo nenhum outro ônus que não o valor 
estipulado na referida proposta; 
b. os custos decorrentes do transporte (ida/volta) de qualquer veículo para a 
oficina da Contratada, em caso de necessidade; 
c. os custos referentes à locomoção dos técnicos; 
d. os custos decorrentes da contratação de reboque e borracharia; 
e. os custos dos serviços em todos os veículos, inclusive o serviço de troca 

de peças; 
f. os custos com o fornecimento das peças e materiais acessórios, caso 
haja necessidade de reposição, exceto pneus, baterias e capacetes para 
os condutores dos veículos, tipo moto. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO O pagamento será efetuado após a emissão de empenho, no 
prazo máximo de 30(trinta) dias contados a partir da data da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo de cada parcela do serviço efetivamente executada, lavrado por 
servidor ou comissão de fiscalização designada. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
 
4.1- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinatura pelo período 
de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS 
 
5.1- Os recursos financeiros serão atendidos por verbas próprias, constantes do orçamento 
vigente da PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA e codificado sob nº: 
 
02.02.02 – DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO 
Ficha 19: Material de Consumo 
Funcional: 041220002.2005 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 228.000,00 
 
Ficha 21: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 041220002.2005 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 737.000,00 
 
02.04.01 – SERVIÇOS DE SAUDE 
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Ficha 45: Material de Consumo 
Funcional: 103020005.2009 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 471.000,00 
 
Ficha 47: Material de Consumo 
Funcional: 103020005.2009 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 238.000,00 
 
Ficha 51: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 103020005.2009 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 568.000,00 
 
Ficha 53: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 103020005.2009 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 338.000,00 
 
02.05.02 – ENSINO FUNDAMENTAL 
Ficha 74: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 123610007.2011 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 197.000,00 
Ficha 75: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 123610007.2013 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 133.000,00 
 
Ficha 76: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 123610007.2011 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 23.000,00 
 
02.05.03 – FUNDEB 
Ficha 89: Material de Consumo 
Funcional: 123610008.2012 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 148.000,00 
 
Ficha 92: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 123610008.2012 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 209.000,00 
 
02.05.08 – ENSINO COM TRANSFERENCIAS 
Ficha 110: Material de Consumo 
Funcional: 123610007.2011 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 230.000,00 
 
Ficha 111: Material de Consumo 
Funcional: 123610007.2013 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 161.000,00 
 
Ficha 112: Material de Consumo 
Funcional: 123610007.2011 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 345.000,00 
 
Ficha 113: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 123610007.2011 
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Saldo da ficha até a presente data é de R$ 130.000,00 
 
02.07.03 – SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM 
Ficha 163: Material de Consumo 
Funcional: 267820030.2023 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 60.000,00 
 
Ficha 164: Material de Consumo 
Funcional: 267820030.2023 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 180.000,00 
 
Ficha 167: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 267820030.2018 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 17.000,00 
 
Ficha 174: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Funcional: 267820030.2023 
Saldo da ficha até a presente data é de R$ 20.000,00 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
 
6.1- Não haverá reajuste de preços, podendo ocorrer revisão dos mesmos na hipótese 
de ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis durante a gestão contratual, bem como ocorra majoração legal de preços; 
devendo a contratada se manifestar e, comprovadamente, demonstrar o desequilíbrio 
econômico - financeiro do contrato, cabendo ao contratante, justificadamente, aceitar 
ou não, aplicando-se a TJLP- Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro índice em 
vigor, caso essa seja extinta. 
6.2 - Os veículos que porventura forem adquiridos pela Prefeitura durante o período 
de vigência do Contrato, serão aditivados ao referido Contrato, dentro dos limites 
permitidos por lei. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no 
§ 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
7.2- Com vistas ao atendimento da Lei Federal nº 11.947/2009, Art. 14,§ 1º a 
entidade licitante fica desobrigada de adquirir os produtos que poderão ser fornecidos 
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 
organizações. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA DO OBJETO E DO PAGAMENTO 
 
8.1 - O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser feito na cidade de 
Restinga, no setor competente, nos quantitativos requisitados, através de solicitação 
devidamente  assinada pela autoridade competente, de acordo com o necessário. 
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8.2 - O pagamento será efetuado após a emissão de empenho, no prazo máximo de 
30(trinta) dias contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo de cada parcela do serviço efetivamente executada, lavrado por servidor ou 
comissão de fiscalização designada pela Prefeitura Municipal de Restinga para 
inspecionar e receber o serviço, acompanhado deste Termo, das respectivas Notas 
Fiscais, de Empenho. 
O pagamento da manutenção preventiva e corretiva será efetuado somente quando 
efetivamente for o serviço executado e seu valor corresponderá ao preço unitário da 
hora/homem trabalhada x quantidade de horas trabalhadas. 
O pagamento das peças, eventualmente fornecidos, será efetuado tendo como base o 
desconto percentual sobre o preço Tabela de Preços de Peças e Acessórios 
Genuínos do Fabricante de cada veículo. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
9.1 - A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, 
consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
 
9.2 - Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
 
9.3 - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 
do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
 

9.4 - Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas 
devidamente atestadas pelo Setor Competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 - Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com  as condições e  
prazos estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do 
certame; 
 
10.2 - Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

 
10.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 
pela Contratante; 

 
10.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos 
envolvidos na entrega do objeto contratual. 
 
10.5  – Substituir, às suas expensas, o produto fornecido em que se verifiquem 
vícios ou impurezas destoantes do padrão normal; 
 
10.6 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro – CEP: 14430-000 TEL/FAX: 016 3143 1172 

EMAIL: pmrestinga@francanet.com.br  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ: 45.318.581/0001-42 

CONTRATANTE; 
 
10.7 – Assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do 
Contrato inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que 
vierem a incidir sobre o referido objeto, bem com os encargos trabalhistas, 
previdenciários e securitários do seu pessoal; 
 
10.8 – Utilizar, na execução do presente Contrato, somente pessoal em situação 
trabalhista e securitária regular; 
 
10.9 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato firmado com o 
CONTRATANTE, sem sua prévia e expressa anuência; 
 
10.10 – Manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia 
defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 
 

a) Advertência. 

 
b) Multas de: 

 
b.1)  10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da 
LICITANTE VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela 
CONTRATANTE 

 
b.2)  0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não 
cumprida do Contrato, por dia de atraso na entrega do objeto contratual, 
até o limite de 30 (trinta) dias; 

 
b.3)  2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não 
cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da Secretaria 
licitante, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos 
produtos. 

 
b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado “ex-offício” 
da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura 
de crédito em seu favor que mantenha junto à PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RESTINGA, independente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial; 

 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
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Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação. 

 
11.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade 
competente, assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário, o contraditório e ampla 
defesa, nos seguintes prazos e condições: 
 
a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão; e, de 10(dez) dias 
úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para 
licitar com o Município de Res t inga . 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 
 
12.1 - A rescisão contratual poderá ser: 
 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo 
licitatório, desde que haja conveniência da Administração; 

 
c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 
8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta  ressarcida 
dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
13.1- Fica eleito o foro da Comarca de F ra n c a , Estado de São Paulo, para dirimir 
toda e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida 
pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual 
em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais. 
 
 

Restinga, ....... de ........................................ de 2016 
 
 

Prefeitura Municipal de Restinga 
CONTRATADA 

 
 

Contratante 
 
 

Testemunhas: 
 
___________________________________ ___________________________________ 
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ANEXO X 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2016 
 

MUNICÍPIO DE RESTINGA-SP  
Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA  
CNPJ. 45.318.581/0001-42  
Contrato Administrativo n° .........  
Pregão Presencial nº 0007/2016  
Processo Administrativo nº 0010/2016    
 
 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotivos oficiais pertencentes à 
frota do Município de Restinga, com o necessário fornecimento de peças e 
acessórios de reposição, pelo período de 12 (doze) meses, de forma indireta e de 
natureza contínua. 
Contratante: Município de Restinga. 
Contratada: .............................  
CNPJ nº .............................. 
 
     Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber.  
 
     Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Le 
i Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais. 
 

Prefeitura Municipal de Restinga  
Em,  

 
Luciene Martins Faria Fernandes 

 Prefeita Municipal  
Contratante 

 
 _________________________  

Contratada
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ANEXO XI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

 
 

A 
Prefeitura Municipal de Restinga 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2016  
A empresa .........................................................................................................., 
inscrita no CNPJ sob o n.º............................................................., por intermédio de 
seu representante legal, Sr(a). ............................................................................., 
portador(a) da Cédula de Identidade n.º ................................................ e do CPF 
n.º........................................., DECLARA que tomou conhecimento e está ciente das 
condições de funcionamento, bem como das quantidades e marcas dos veículos das 
Prefeitura Municipal de Restinga, e que recebeu instruções e informações adicionais 
necessárias à prestação dos serviços objeto desta licitação, não havendo, portanto, 
nenhuma dúvida que prejudique a apresentação de uma proposta completa e 
detalhada.  
 
 
Restinga, xxx de xxx de 2016.  
 
 

___________________________________________________ 
[nome, CPF e assinatura do representante legal da Licitante] 

 
 
 

(carimbo e assinatura do Responsável  
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ANEXO XII 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA 

[Para empresas que optarem por não realizar vistoria técnica] 
 
 

A Prefeitura Municipal de Restinga  
REF: PREGÃO Presencial Nº 0007/2016 
  
A empresa .........................................................................................................., 
inscrita no CNPJ sob o n.º............................................................., por intermédio de 
seu representante legal, Sr(a). ............................................................................., 
portador(a) da Cédula de Identidade n.º ................................................ e do CPF 
n.º........................................., DECLARA, sob as penalidades da lei, ter pleno 
conhecimento das condições peculiares inerentes à natureza dos serviços objeto do 
Pregão Eletrônico nº 0007/2016 e assume total responsabilidade pelo que advier da 
não realização da vistoria técnica. 
 
 
.  
Restinga, xxxx de xxxxxxx de 2016 
 
 
                ________________________________________________________  

[nome, CPF e assinatura do representante legal da Licitante] 
 
 

 


