
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 042/2020

PROCESSO Nº 7592/2020 - Secretaria de Segurança Direitos Humanos e Transporte

           O Município de Tramandaí comunica aos interessados que está procedendo ao

CREDENCIAMENTO  de  pessoas  jurídicas  para  participar  da  disputa  de  preços  para

prestação de serviços e fornecimento de peças para manutenção da frota de veículos e

máquinas do município. O credenciamento será executado em conformidade com o que

dispõe  as  normas  gerais  da  Lei  n°  8.666/1993  e  demais  disposições  legais  e

regulamentares aplicáveis à espécie.

1. OBJETO

1.1. Prestação  de  serviços  e  fornecimento  de  peças  para  manutenção  da  frota  de

veículos e máquinas do Município, conforme as especificações deste edital e do termo de

referência, anexo a este.

1.2. O limite dos serviços será de acordo com as dotações orçamentárias específicas,

considerando  a  necessidade  da  manutenção,  não  havendo  garantia  de  execuções

individuais mínimas para cada credenciado.

2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO

2.1. Poderão  participar  as  empresas  do  ramo  pertinente  ao  objeto  ora  licitado  que

apresentarem os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital,  e  não será

admitida a participação de consórcios na presente licitação.

2.2. O chamamento para credenciamento permanecerá aberto a futuros interessados que

preencherem as condições previstas nesse edital, até o dia 05/06/2020.
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2.3. A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar da sua

assinatura, podendo ser prorrogada até o limite máximo de 60 (sessenta) meses previstos

no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

2.4. É vedado credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro permanente do

Município,  bem como de pessoas jurídicas com as quais esses mantenham qualquer

vínculo de natureza técnica, comercial,  econômica,  financeira ou trabalhista,  conforme

art. 9º, inciso III e §3º, da Lei nº 8.666/1993 e alterações.

2.5. Os  serviços  e  fornecimentos  poderão  ser  prestados  por  pessoas  jurídicas,

exclusivamente.

2.6. No caso de aquisição de veículos novos pela Prefeitura de Tramandaí, os mesmos

farão as revisões nas concessionárias correspondentes, conforme previsto na garantia.

3. DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO

3.1. As pessoas jurídicas deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Registro comercial,  no caso de empresa individual;  ou Ato constitutivo, estatuto ou

contrato social e devidas alterações Contratuais ou Contrato Social Consolidado em vigor,

devidamente  registrado,  em  se  tratando  de  sociedades  comerciais;  ou  no  caso  de

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores

ou Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

b) Comprovação de inscrição e de situação cadastral no CNPJ emitida via internet, com

data de emissão não superior à 180 (cento e oitenta dias);

c) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

d)  Certidão Negativa  de Débitos  Relativos  aos Tributos  Federais  e  à  Divida  Ativa  da

União;

e)  Prova  de  Regularidade  da  empresa  para  com  a  Fazenda  Municipal,  relativo  ao

domicílio ou sede do licitante;
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f) Prova de regularidade dos tributos estaduais junto à Fazenda Estadual, da licitante;

g) Prova de regularidade emitida pela Justiça do Trabalho (TST), através da Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

h)Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (Alvará), relativo

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o

objeto contratual, isto é, contendo o serviço que está sendo proposto na planilha, ANEXO I.

i) Declaração assinada pelo representante legal da empresa que (ANEXO II):

-atende ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666/93, de 21 de junho de 1993,

acrescido pela Lei  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 16

(dezesseis) anos; 

- aceita plenamente os termos do edital; 

-não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública; 

-o exame dos documentos anexos e do edital são suficientes para a adequada avaliação

dos custos, a considerar na elaboração da proposta; 

-que concorda com as condições existentes para execução do serviço;

-que  enviará  proposta  sempre  que  for  convocado  pelo  Município  ou  no  caso  de

impossibilidade de apresentação, enviará desistência expressa justificando o motivo, o

qual será avaliado pela equipe de fiscalização para opinar pela aceitação ou não;

-no caso da empresa não estar sediada no município de Tramandaí, declara que arcará

com todas as despesas de transporte dos veículos e máquinas, bem como da entrega das

peças e acessórios, nos prazos estabelecidos pelo Município; 

-  que a empresa possui e manterá seguro contra terceiros, durante toda a vigência do

vínculo contratual, inclusive pelo período advindo de possíveis prorrogações de prazos

contratuais;

- que a empresa possui serviço de guincho, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias

por semana, prestado no período máximo de 04 (quatro) horas após o chamado;

- que a empresa prestará termo de garantia das peças e dos serviços, a contar da data de

emissão da nota fiscal, de no mínimo 03(três) meses para peças, e 06 (seis) meses ou

10.000KM (dez mil quilômetros) para serviços, prevalecendo aquele que ocorrer primeiro;
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-  que  a  empresa  possui  veículo  guincho,  para  transporte  de  veículos  pesados,  tipo

plataforma  ou  prancha  especializada,  conforme  necessidade,  para  atendimento  e

transporte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

-  que  a  empresa  possui  mecânica  móvel,  equipada  com  scanner,  para  socorro  dos

veículos em até 24 (vinte e quatro) horas;

- que a empresa possui equipamento de scanner de diagnóstico automotivo, equipamento

computadorizado para rastreamento de injeção eletrônica e limpeza de bicos injetores,

elevador automotivo e carregador de bateria, para os serviços de mecânica em geral;

- que a empresa possui equipamento de alinhamento de direção, balancadora de rodas,

desmontador de rodas, vulcanizadora de pneus, para os serviços de borracharia;

- que a empresa possui equipamento de alinhamento de chassi (“ciborg”), preparação

para pintura, com lixamento a seco, câmara especial para pintura automotiva, para os

serviços de chapeação e funilaria;

- que a empresa possui rampa especial para caminhões, veículos leves, ambulâncias do

município e do SAMU, ônibus escolares e micro-ônibus, para os serviços de higienização

(lavagem);

-  que  a  empresa  possui  rampa  ou  elevador  para  automóvel,  recipiente  próprio  para

armazenamento do óleo usado, para os serviços de troca de óleo e filtro;

- que a empresa possui rampa especial para caminhões, ambulâncias do município e do

SAMU, ônibus escolares e micro-ônibus, para os serviços de lubrificação;

- que a empresa dispõe de área segura para guardar os veículos, caminhões, máquinas,

equipamentos,  motocicletas,  ambulâncias,  ônibus,  micro-ônibus,  ou  outro

veículo/maquinário que necessite de manutenção;

- possui todas as licenças, inclusive ambientais necessárias para execução dos serviços

Obs.: o município reserva-se o direito de solicitar comprovação através de documentos

das declarações acima.

j) Comprovação, através de Certificado de Conclusão de Curso Profissionalizante, de que

a  empresa  possui  em  seu  quadro  funcional  ao  menos  01  (um)  mecânico,  com

especialização em veículos leves e/ou pesados, conforme o lote para o qual pretenda se

credenciar.

- comprovação do vínculo do profissional acima, através de Contrato Social, Carteira de

Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços firmado por ambos.

- Excetua-se da exigência acima a empresa que participar exclusivamente dos serviços

de higienização (lavagem), lubrificação, chapeação e funilaria, geometria, balanceamento,

conserto e montagem de pneus.
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k)  Atestado  técnico  operacional,  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou

privado, comprovando que a empresa prestou serviços satisfatórios e compatíveis com o

objeto indicado pelo proponente.

l) Licença de Operação (LO) emitida pelo órgão ambiental competente.

m) Alvará de Proteção contra Incêndio.

n)  Para  habilitação e posterior  credenciamento  a proponente  se sujeitará  avaliação e

aprovação, pela equipe de fiscalização designada pelo Município, da infraestrutura física e

operacional,  suficientes  para  cumprir  adequadamente  com  as  condições  dos  itens

indicados na planilha descritiva, pela equipe de fiscalização designada.

3.2-A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei

Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de

habilitação, COMPROVANTE de que se enquadra como microempresa ou empresa de

pequeno  porte,  além  de  todos  os  documentos  previstos  neste  edital.  O  referido

comprovante pode ser (declaração do contador, certidão emitida pela junta comercial ou

comprovante de enquadramento no simples extraído na internet), deverá ser atualizado,

ou  seja,  serão  considerados  válidos,  somente  documentos  emitidos  com  prazo  não

superior a 06 (seis) meses, em relação a data da abertura do presente.

3.2.1-As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o

limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios

previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e no

art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no

envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite

de receita referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital.

3.2.2- A microempresa e a empresa de pequeno porte,  bem como a cooperativa que

comprovar o enquadramento e, que possuir restrição em qualquer dos documentos de

regularidade fiscal, terá seu cadastro emitido com restrição, condicionada à apresentação

de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a

contar da data em que for declarada como vencedora do certame, este prazo poderá ser

prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja

requerido  pelo  interessado,  de  forma  motivada  e  durante  o  transcurso  do  respectivo

prazo.
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3.2.3-O benefício de que trata o item 3.2.2 não eximirá a microempresa, a empresa de

pequeno porte e a cooperativa,  da apresentação de todos os documentos,  ainda que

apresentem alguma restrição.

3.2.4-O prazo de que trata o item 3.2.2 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.2.5-A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.2.2, implicará na

decadência  do  direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das  penalidades  cabíveis,  sendo

facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

3.3-Os documentos apresentados através de fotocópias, deverão estar autenticados por

tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os

documentos  extraídos  de  sistemas  informatizados  (internet)  ficando  sujeitos  a

comprovação de sua veracidade pela Administração, no ato da abertura da habilitação.

3.4- Em  casos  excepcionais,  com  vistas  a  ampliação  da  disputa,  será  facultado  a

Comissão de Licitações a promoção de diligências em relação aos documentos extraídos

via internet, quando não forem apresentados; ou ainda, quando apresentados com a data

de vencimento expirada;

3.4.1. A realização de diligências ficará expressamente condicionada à inexistência de

quaisquer prejuízos ao desenvolvimento do certame, bem como somente em relação aos

documentos disponíveis na internet.

3.5. Se  o  proponente  se  fizer  representar,  deverá  juntar  procuração  ou  carta  de

credenciamento, outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos

atos constantes do presente edital.

3.6-A validade das certidões e demais documentos corresponderá ao prazo fixado nos

próprios, exceto as que são fixadas pelo Município neste edital. Caso as mesmas não

contenham expressamente o prazo de validade, o Município de Osório   convenciona o

prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a

hipótese  da  licitante  comprovar  que  o  documento  tem  validade  superior  ao  antes

convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.
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4– DO JULGAMENTO E FORMALIZAÇÃO

4.1- O credenciamento será formalizado mediante termo próprio, em anexo, contendo as

cláusulas  e  condições  previstas  neste  edital,  bem  como  aquelas  previstas  na  Lei

nº 8.666/1993, que lhe forem pertinentes.

4.2- O não comparecimento de qualquer dos participantes às reuniões designadas pela

Comissão de Licitação não impedirá que ela se realize.

4.3-Para habilitação e posterior credenciamento a proponente se sujeitará:

a)  avaliação  e  aprovação  da  documentação  referente  ao  item  1  deste  edital,  pela

Comissão de Licitações;

b) avaliação e aprovação da infraestrutura física e operacional, suficientes para cumprir

adequadamente com as condições dos itens indicados na planilha descritiva, ANEXO IV,

pela equipe de fiscalização designada.

c) O proponente deverá escolher entre os itens do ANEXO IV, deste edital, os que se

propõe a executar.

5. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os  serviços  deverão  ser  prestados  exclusivamente  no  estabelecimento  do

credenciado, com pessoal e material próprios, sendo de sua responsabilidade exclusiva e

integral os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes

do serviço, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para

o Município.

5.2. É  vedado  o  trabalho  do  credenciado  em  dependências  ou  setores  próprios  do

Município.

5.3. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos

serviços pelos credenciados, podendo proceder no descredenciamento, em casos de má

prestação, que deverá ser verificada em processo administrativo específico, com garantia

do contraditório e da ampla defesa.

5.4. A rescisão deste Termo poderá se dar numa das seguintes hipóteses:
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a) pela ocorrência de seu termo final;

b) por solicitação do(a) CREDENCIADO(A), neste caso o mesmo deverá comunicar com

antecedência  mínima  de  30(trinta)  dias,  durante  o  qual  deverá  atender  a  eventual

demanda existente, sob pena de multa no valor equivalente ao pago ao credenciado no

último mês;

c) por acordo entre as partes;

d)  unilateral,  pelo  CREDENCIANTE,  após  o  devido  processo  legal,  no  caso  de

descumprimento de condição estabelecida no edital ou no Termo de Credenciamento.

6.DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 

6.1-Efetuar  os  pagamentos  devidos  à  CREDENCIADA  pelos  serviços  efetivamente

prestados, medidos e faturados aprovados pelo(s) fiscal(s) da CREDENCIANTE.

6.2-Notificar,  por  escrito,  à  CREDENCIADA, defeitos e irregularidades encontradas na

execução  dos  serviços,  fixando  prazos  para  sua  correção  e  notificar  a  aplicação  de

eventuais sanções.

6.3-Providenciar  a  rescisão  do  Termo  de  Credenciamento,  quando  a  CREDENCIADA

deixar de cumprir os prazos e demais exigências necessárias à execução dos serviços,

bem como aplicar as medidas cabíveis.

6.4- O(S)  Fiscal(S)  do  contrato,  deverá(ão)  observar  o  cumprimento  dos  termos  do

credenciamento e inspecionar a execução e a qualificação do objeto contratado, conforme

especificações do ato convocatório, devendo conferir e atestar as faturas correspondentes

aos serviços prestados e peças fornecidas.

6.5-Casos  omissos  e  situações  não  previstas  neste  Edital,  serão  resolvidos  pelo

CREDENCIANTE, respeitadas as normas deste e os dispositivos da Lei nº 8.666/93 e

alterações.

6.6-Registrar quaisquer deficiências na execução dos serviços, encaminhando cópia para

a empresa CREDENCIADA.

6.7-Enviar a CREDENCIADA ordem de compra ou serviço, após a emissão do empenho; 
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6.8- Atender  as  solicitações  de  esclarecimentos,  da  CREDENCIADA,  bem  como

transmitir,  por  escrito,  todas  as  ordens  de  serviços  ou  comunicações  entre  a

CREDENCIADA e o CREDENCIANTE.

6.9-Fiscalizar os preços propostos pela contratada dos serviços e/ou peças avaliando se

está dentro do preço de mercado.

6.10-Acompanhar a execução dos serviços contratados e verificar se os mesmos estão de

acordo com o cronograma e o termo de referência propostos pela CREDENCIADA.

       

7.OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

7.1. A Credenciada deverá possuir serviço de guincho, 24 horas por dia, 07 (sete) dias por

semana, prestado no período máximo de 04 (quatro) horas após o chamado.

7.2. A Credenciada deverá fornecer ao Credenciante, no prazo de 02 (dois) dias após o

recebimento  do  veículo,  orçamento  detalhado  para  a  execução  dos  reparos,

discriminando a quantidade de horas por serviço, com os respectivos valores de mão de

obra e detalhamento das peças de reposição, com os valores já com os descontos da

tabela de preços de peças, sugeridos pela concessionária ao consumidor final e da tabela

de mão de obra (tabela padrão do fabricante).

7.3. Executar os serviços contratados somente com prévia e expressa autorização formal

do Credenciante, emitida por fiscal de contrato.

7.4. Cumprir  os  prazos  de  execução  dos  serviços,  conforme  a  quantidade  de  horas

constantes de cada orçamento.

7.5. Entregar os veículos submetidos aos serviços devidamente limpos, ou seja, livres de

resíduos  provenientes  da  execução  dos  serviços,  tais  como:  graxa,  óleo,  cola,  tinta,

poeira, etc.

7.6. Entregar os veículos ao Credenciante somente após a conferência de todos os itens

de segurança e funcionamento vistoriados.

7.7. Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratados, bem como dos

seus  procedimentos  e  técnicas  empregadas,  podendo,  inclusive,  haver  o
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descredenciamento da Credenciada em casos de má prestação, que deverá ser verificada

em processo administrativo específico, garantidas a ampla defesa e o contraditório.

7.8. A rescisão do Termo advindo do credenciamento poderá se dar numa das seguintes

hipóteses:

a) pela ocorrência de seu termo final;

b)  por  solicitação  da  Credenciada,  neste  caso,  o  mesmo  deverá  comunicar  com

antecedência  mínima  de  30  (trinta)  dia,  durante  o  qual  deverá  atender  a  eventuais

demandas existentes, sob pena de multa no valor equivalente ao pago ao Credenciado no

último mês;

c) por acordo formal entre as partes;

d)  unilateral,  pelo  Credenciante,  após  o  devido  processo  legal,  no  caso  de

descumprimento de condição estabelecida no Edital ou no Termo de Credenciamento.

7.9. A Credenciada deverá iniciar a execução dos serviços em até 24 (vinte e quatro)

horas após a autorização do Credenciante.

7.10. A Credenciada prestará os serviços em estabelecimento de sua propriedade, com

material e pessoal próprios, correndo às suas expensas obrigações trabalhistas, sociais,

previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da prestação do serviço, cujos ônus e

obrigações não poderão ser repassados ao Credenciante, sob nenhuma hipótese.

7.11. A Credenciada deverá possuir os equipamentos abaixo relacionados, comprovando

a propriedade através de declaração assinada pelo representante legal:

a) Serviços de mecânica em geral: equipamento de scanner de diagnóstico automotivo,

equipamento  computadorizado  para  rastreamento  de  injeção  eletrônica  e  limpeza  de

bicos injetores, elevador automotivo e carregador de bateria.

b) Serviços de borracharia:  equipamento de alinhamento de direção,  balanceadora de

rodas, desmontador de rodas, vulcanizadora de pneus.

c) Serviços de chapeação e funilaria: equipamento de alinhamento de chassi ('ciborg”),

preparação para pintura com lixamento a seco, câmara especial para pintura automotiva.

d)  Serviços  de  higienização  (lavagem):  rampa  especial  para  lavagem  de  veículos,

caminhões, ônibus.

e) Serviços de troca de óleo e filtro: rampa ou elevador para veículos leves, caminhões,

ônibus, recipiente próprio para armazenamento do óleo usado.
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f)  Serviços  de  lubrificação:  rampa  para  lubrificação  de  caminhões,  ambulâncias  do

Município e do SAMU, ônibus escolares e micro-ônibus.

7.12. Responsabilizar-se por prestação de garantia, após emissão da nota fiscal, para os

serviços, assegurando, a contar da data de emissão da nota fiscal, o prazo mínimo de 06

(seis)  meses  ou  10.000km  (dez  mil  quilômetros),  prevalecendo  aquele  que  ocorrer

primeiro e, para as peças utilizadas, o prazo mínimo de 03 (três) meses. 

7.13. Restituir ao Credenciante todas as peças/acessórios/demais materiais porventura

substituídos.

7.14. Fornecer, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e quando solicitado pelo

Credenciante,  orçamento  prévio  das  peças  solicitadas,  obedecendo  ao  desconto

concedido  sobre  a  tabela  de  peças  da  concessionária  respectiva,  em  documento

devidamente timbrado, datado, carimbado e assinado por responsável legal.

7.15. Fornecer, de forma permanente e regular, nas quantidades requisitadas, as peças e

materiais, sempre novos e de 1ª linha (não recondicionados, recuperados, reformados, de

mercado  paralelo  ou  de  outra  procedência),  e  de  linha  de  montagem do  modelo  de

veículo indicado, devendo ser ainda entregue em local previamente designado na cidade

Tramandaí.

7.16. Entregar as mercadorias em suas embalagens originais de fábrica, não podendo

estar violadas, constando inclusive a identificação do fabricante, especificações técnicas e

termos  de  garantia  da  mercadoria,  tudo  de  acordo  com  o  Código  de  Defesa  do

Consumidor – Lei nº 8.078, datada de 11/09/1990.

7.17. Responsabilizar-se pela garantia concedida pelo fabricante das peças, que será de,

no mínimo, 90 (noventa) dias, devendo substituí-las imediadamente em caso de defeito

dentro daquele prazo concedido.

7.18. Prestar os serviços acordados sob sua inteira responsabilidade, ministrando-os em

local devido, cabendo o fornecimento e administração de recursos humanos treinados e

capacitados tecnicamente, infraestrutura adequada, equipamentos, ferramentais e demais

materiais indispensáveis aos serviços.
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7.19. Responsabilizar-se pelos serviços prestados, os quais deverão ser executados no

tempo  acordado  com  normas  técnicas  do  fabricante  da  marca  do  veículo  além  de

compatibilidade a padrões de tempo de execução para cada tipo de serviço utilizado pelas

Concessionárias. Antes da execução de cada serviço proposto, deverá ser entregue à

Secretaria  de  Segurança,  Direitos  Humanos  e  Transporte,  o  devido  orçamento  em

documento  timbrado,  datado,  carimbado  e  assinado,  constando  minuciosamente  os

serviços  a  serem  executados,  peças  a  serem  substituídas,  materiais  a  serem

empregados,  tempo  de  execução  do  serviço  com  respectivo  valor  da  hora  ou  da

prestação do serviço a ser trabalhado, tudo com os valores propostos para cada ítem

específico, de forma à verificação objetiva, comparativo com valores de mercado, emissão

da nota  de empenho e ordem de serviço  correspondente  por  parte  da  Secretaria  de

Segurança, Direitos Humanos e Trasporte.

7.20. Refazer  ou  reparar,  no  todo  ou  em  parte,  às  suas  expensas  e  nos  prazos

estipulados  pela  fiscalização  do  Credenciante  todo  e  qualquer  serviço  considerado

inaceitável, inclusive substituindo peças, bem como aqueles em forem encontrados vícios

ou  defeitos  resultantes  da  má  execução.  Em  caso  de  não  realizá-los,  legitima  o

Credenciante a contratá-los com terceiro, reconhecendo desde já sua responsabilidade

pelo seu pagamento.

7.21. Permitir  o  acompanhamento,  no  todo  ou  em  parte,  por  servidor  público

especialmente designado para aludido fim.

7.22. Assegurar facilidade de comunicação com o Credenciante através de telefone, e-

mail e/ou outros meios de comunicação disponíveis.

7.23.  Manter  seus  colaboradores  utilizando  os  equipamentos  de  proteção  individual

necessários  em  quantidade  e  qualidade  adequados  à  prestação  de  serviços  com

segurança.

7.24. Sempre que o Credenciante necessitar da prestação de serviço ou do fornecimento

de  peças/acessórios,  marcará  data  e  horário,  convocando  as  Credenciadas  para

apresentação de proposta através de meio informatizado.

7.25. A Credenciada deverá enviar proposta sempre que for convocada pelo Credenciante

ou no caso de impossibilidade de apresentação, deve ser enviada desistência expressa

justificando o motivo.
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7.26. O prazo para apresentação de propostas será de, no máximo, 24 (vinte e quatro)

horas  após  a  notificação  das  empresas  devidamente  credenciadas  nos  itens/serviços

pretendidos.

7.27. SOMENTE INICIAR OS SERVIÇOS APÓS EMISSÃO, PELO CREDENCIANTE, DO

EMPENHO E/OU ORDEM DE SERVIÇO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS QUE SERÃO

APLICADOS  INDIVIDUALMENTE  E  COM  ÚNICA E  EXPRESSA AUTORIZAÇÃO  DO

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, DIREITOS HUMANOS E TRANSPORTE.

7.28. Responsabilizar-se por qualquer veículo da Prefeitura Municipal de Tramandaí que

lhe  for  entregue  para  a  obtenção  de  orçamento  prévio  ou  execução  dos  serviços,

devolvendo-o em perfeito estado e limpo.

7.29. Indenizar  a  Prefeitura  Municipal  por  qualquer  dano  ou  desaparecimento  de

item/acessório pertencente ao veículo entregue sob seus cuidados, em decorrência de

ação ou omissão dos técnicos e funcionários da Credenciada.

7.30. Tratando-se de veículos pesados deverão ser transportados por veículo guincho,

tipo plataforma ou prancha especializada, conforme necessidade, no prazo máximo de 24

(vinte e quatro) horas.

7.31. Comprovar que a empresa possui mecânica móvel, equipada com scanner, para

socorro dos veículos 24 (vinte e quatro) horas.

7.32. Comprovar que a empresa tenha no seu quadro funcional 01 (um) mecânico com

especialização em veículos leves e/ou pesados, conforme o item ao qual se credenciará.

a) Excetuam-se da comprovação acima as empresas que se credenciarem unicamente

para prestação dos seguintes serviços: higienização (lavagem), lubrificação, chapeação e

funilaria, geometria, balanceamento, conserto de pneus e montagem de pneus.

7.33. Manter durante toda a execução do Contrato a compatibilidade com as obrigações e

condições assumidas no processo licitatório,  bem como adimplir  todas  as  obrigações

trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais advindas do contrato.
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8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1.Os CREDENCIADOS após enviarem proposta para a disputa da cada serviço e/ou

aquisição, terão os valores ofertados submetidos a análise da Secretaria, a qual avaliará a

compatibilidade com os valores praticados no mercado e então aceitará ou recusará a

proposta.

8.2.O parâmetro de valor será o praticado no mercado local, não podendo ser superior

aos valores, nem tampouco ao tempo de serviço praticado nas empresas autorizadas de

cada marca, tanto para as aquisições quanto para os serviços.

8.3.As  propostas  vencedoras  e  devidamente  aprovadas  pela  Secretaria,  serão

encaminhadas para empenho e posterior ordem de serviço e/ou compra, sendo pagas à

vista após a finalização do serviço e/ou entrega do material, devidamente visadas pela

referida equipe, bem como acompanhadas de laudo final de realização de serviço e/ou

peças.

9. FORMALIZAÇÃO

9.1.O credenciamento será formalizado mediante termo próprio, em anexo, contendo as

cláusulas  e  condições  previstas  neste  edital,  bem  como  aquelas  previstas  na  Lei

nº 8.666/1993, que lhe forem pertinentes.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas deste credenciamento correrão

das dotações orçamentárias de cada Secretaria:

07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

070112.361.0133.2040 – Transporte Escolar

3339030000000 – Material de Consumo (5689)

3339039000000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (5691)

9 – Secretaria Municipal de Segurança, Direitos Humanos e Transporte

090226.782.0142.2154 – Conservação e Manutenção da Frota de Veículos

3339030000000 – Material de Consumo (5895)

3339039000000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (5897)
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11. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

11.1.  Quaisquer  informações e/ou dúvidas e/ou impugnações deverão ser  solicitadas,

formalmente,  junto  ao  Município  de  Tramandaí,  através  do  Setor  de  Protocolo  e

endereçadas ao Setor de Licitações, Comissão Permanente de Licitações, sito na Av. da

Igreja,  nº  346,  Bairro  Centro,  no  horário  compreendido  entre  13h  e  19h,  com  a

identificação  da  modalidade  licitatória  e  seu  respectivo  número,  com todos  os  dados

pertinentes à solicitante, tais como: endereço completo, telefone, e-mail, nome completo,

CPF,  devidamente  assinada  pelo  solicitante,  até  05  (cinco)  dias  úteis  posteriores  à

publicação deste edital.  

a)  Deixando  de  constar  quaisquer  dos  dados  acima  exigidos  o

pedido/protocolo/solicitação será desconsiderado.

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão Permanente de

Licitações,  sala  do  Setor  de  Licitações,  Prefeitura  Municipal  de  Tramandaí  e/ou  pela

Procuradoria Jurídica do Município.

11.3 – Da decisão relativa ao credenciamento ou descredenciamento caberá recurso, no

prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  que  deverá  ser  dirigido  ao  Setor  de  Licitações,  e

protocolado junto ao Setor de Protocolo, das 13h às 19h.

a)  Não  será  conhecido  o  recurso  interposto  fora  do  prazo  legal  ou  subscrito  por

representante  não  habilitado  legalmente  ou  não  identificado  no  processo  como

representante da licitante. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1-  O descumprimento total  ou parcial  das obrigações assumidas pelo credenciado,

sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Tramandaí, resguardados os preceitos

legais  pertinentes,  poderá  acarretar  as  sanções  previstas  em  lei  e  no  termo  de

autorização a ser firmado entre as partes.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1 -  A participação nesta licitação implica total  conhecimento e plena aceitação dos

termos e condições contidas neste Edital.

Fl 15  Pregão 042/2020                                                                                                                                  Prefeitura de Tramandaí



13.2 - Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a

realização  do  ato  na  data  marcada,  todas  as  datas  constantes  deste  Edital  serão

transferidas,  automaticamente,  para  o  primeiro  dia  útil  ou  de  expediente  normal

subsequente às ora fixadas.

13.3 –  O  município  poderá,  a  qualquer  tempo,  realizar  pesquisa  de  satisfação  dos

usuários atendidos, bem como aplicar qualquer instrumento de avaliação da qualidade do

atendimento  prestado,  podendo,  inclusive,  aplicar  as  sanções  que  julgar  pertinentes,

sempre que constada alguma irregularidade.

13.4 – O município reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de

interesse público, ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como

prorrogar o prazo para recebimento das propostas e/ou sessão de lances, desqualificar

qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato

que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere

direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza.

13.5 - São anexos deste Edital: 

ANEXO I- MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

ANEXO II- MODELO DECLARAÇÃO

ANEXO III- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO IV- PLANILHA DESCRITIVA

ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA

Tramandaí, 15 de maio de 2020.

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Prefeito do Município de Tramandaí/RS
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ANEXO I

       MINUTA TERMO DE CREDENCIAMENT0 N.° 042/2020

O MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ,  pessoa jurídica  de direito  público  interno,  com sede

administrativa na Av. da Igreja, 346, inscrito no CNPJ/MF 887710010001-80, neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, Sr LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA, doravante

denominado  CREDENCIANTE,  e  _________________________________  (qualificar),

doravante  denominado  CREDENCIADO(A),  têm  justo  e  acordado  este  Termo  de

Credenciamento, de conformidade com a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, e mediante

as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.  CREDENCIAMENTO da empresa apta para participar  da disputa de preços para

fornecimento de peças e serviços de manutenção da frota de veículos e máquinas do

Município,  conforme  CHAMAMENTO  PÚBLICO  042/2020,  nas  seguintes  áreas:

……………………………………….

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1.O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar de sua

assinatura, mediante publicação da ementa na imprensa oficial, podendo ser prorrogado,

por  interesse do CREDENCIANTE e  anuência  do(a)  CREDENCIADO(A),  por  iguais  e

sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses (art. 57, II, da Lei n° 8.666-93). 

CLÁUSULA  TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 

3.1-Efetuar  os  pagamentos  devidos  à  CREDENCIADA  pelos  serviços  efetivamente

prestados, medidos e faturados aprovados pelo(s) fiscal(s) do CREDENCIANTE.
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3.2-Notificar,  por  escrito,  à  CREDENCIADA, defeitos e irregularidades encontradas na

execução  dos  serviços,  fixando  prazos  para  sua  correção  e  notificar  a  aplicação  de

eventuais sanções.

3.3-Providenciar  a  rescisão  do  Termo  de  Credenciamento,  quando  a  CREDENCIADA

deixar de cumprir os prazos e demais exigências necessárias à execução dos serviços,

bem como aplicar as medidas cabíveis.

3.4- O(S)  Fiscal(S)  do  contrato,  deverá(ão)  observar  o  cumprimento  dos  termos  do

credenciamento e inspecionar a execução e a qualificação do objeto contratado, conforme

especificações do ato convocatório, devendo conferir e atestar as faturas correspondentes

aos serviços prestados e peças fornecidas.

3.5-Casos  omissos  e  situações  não  previstas  neste  Edital,  serão  resolvidos  pelo

CREDENCIANTE, respeitadas as normas deste e os dispositivos da Lei nº 8.666/93 e

alterações.

3.6-Registrar quaisquer deficiências na execução dos serviços, encaminhando cópia para

a empresa CREDENCIADA.

3.7-  Atender  as  solicitações  de  esclarecimentos,  da  CREDENCIADA,  bem  como

transmitir,  por  escrito,  todas  as  ordens  de  serviços  ou  comunicações  entre  a

CREDENCIADA e o CREDENCIANTE.

3.8-Fiscalizar os preços propostos pela contratada dos serviços e/ou peças avaliando se

está dentro do preço de mercado.

3.9-Acompanhar a execução dos serviços contratados e verificar se os mesmos estão de

acordo com o cronograma proposto pela CREDENCIADA.

3.10. A Secretaria de Segurança, Direitos Humanos e Transporte, através de seu fiscal de

contrato,  nomeado  conforme  as  suas  necessidades,  poderá  discordar  do  número  de

horas orçadas para realização do serviço a ser executado.
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CLÁUSULA QUARTA -OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

4.1. A Credenciada deverá possuir serviço de guincho, 24 horas por dia, 07 (sete) dias por

semana, prestado no período máximo de 04 (quatro) horas após o chamado.

4.2. A Credenciada deverá fornecer ao Credenciante, no prazo de 02 (dois) dias após o

recebimento  do  veículo,  orçamento  detalhado  para  a  execução  dos  reparos,

discriminando a quantidade de horas por serviço, com os respectivos valores de mão de

obra e detalhamento das peças de reposição, com os valores já com os descontos da

tabela de preços de peças, sugeridos pela concessionária ao consumidor final e da tabela

de mão de obra (tabela padrão do fabricante).

4.3. Executar os serviços contratados somente com prévia e expressa autorização formal

do Credenciante, emitida por fiscal de contrato.

4.4. Cumprir  os  prazos  de  execução  dos  serviços,  conforme  a  quantidade  de  horas

constantes de cada orçamento.

4.5. Entregar os veículos submetidos aos serviços devidamente limpos, ou seja, livres de

resíduos  provenientes  da  execução  dos  serviços,  tais  como:  graxa,  óleo,  cola,  tinta,

poeira, etc.

4.6. Entregar os veículos ao Credenciante somente após a conferência de todos os itens

de segurança e funcionamento vistoriados.

4.7. Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratados, bem como dos

seus  procedimentos  e  técnicas  empregadas,  podendo,  inclusive,  haver  o

descredenciamento da Credenciada em casos de má prestação, que deverá ser verificada

em processo administrativo específico, garantidas a ampla defesa e o contraditório.

4.8. A rescisão do Termo advindo do credenciamento poderá se dar numa das seguintes

hipóteses:

a) pela ocorrência de seu termo final;

b)  por  solicitação  da  Credenciada,  neste  caso,  o  mesmo  deverá  comunicar  com

antecedência  mínima  de  30  (trinta)  dia,  durante  o  qual  deverá  atender  a  eventuais
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demandas existentes, sob pena de multa no valor equivalente ao pago ao Credenciado no

último mês;

c) por acordo formal entre as partes;

d)  unilateral,  pelo  Credenciante,  após  o  devido  processo  legal,  no  caso  de

descumprimento de condição estabelecida no Edital ou no Termo de Credenciamento.

4.9. A Credenciada deverá iniciar a execução dos serviços em até 24 (vinte e quatro)

horas após a autorização do Credenciante.

4.10. A Credenciada prestará os serviços em estabelecimento de sua propriedade, com

material e pessoal próprios, correndo às suas expensas obrigações trabalhistas, sociais,

previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da prestação do serviço, cujos ônus e

obrigações não poderão ser repassados ao Credenciante, sob nenhuma hipótese.

4.11. A Credenciada deverá possuir os equipamentos abaixo relacionados, comprovando

a propriedade através de declaração assinada pelo representante legal:

a) Serviços de mecânica em geral: equipamento de scanner de diagnóstico automotivo,

equipamento  computadorizado  para  rastreamento  de  injeção  eletrônica  e  limpeza  de

bicos injetores, elevador automotivo e carregador de bateria.

b) Serviços de borracharia:  equipamento de alinhamento de direção,  balanceadora de

rodas, desmontador de rodas, vulcanizadora de pneus.

c) Serviços de chapeação e funilaria: equipamento de alinhamento de chassi ('ciborg”),

preparação para pintura com lixamento a seco, câmara especial para pintura automotiva.

d)  Serviços  de  higienização  (lavagem):  rampa  especial  para  lavagem  de  veículos,

caminhões, ônibus.

e) Serviços de troca de óleo e filtro: rampa ou elevador para veículos leves, caminhões,

ônibus, recipiente próprio para armazenamento do óleo usado.

f)  Serviços  de  lubrificação:  rampa  para  lubrificação  de  caminhões,  ambulâncias  do

Município e do SAMU, ônibus escolares e micro-ônibus.
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4.12. Responsabilizar-se por prestação de garantia, após emissão da nota fiscal, para os

serviços, assegurando, a contar da data de emissão da nota fiscal, o prazo mínimo de 06

(seis)  meses  ou  10.000km  (dez  mil  quilômetros),  prevalecendo  aquele  que  ocorrer

primeiro e, para as peças utilizadas, o prazo mínimo de 03 (três) meses. 

4.13. Restituir ao Credenciante todas as peças/acessórios/demais materiais porventura

substituídos.

4.14. Fornecer, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e quando solicitado pelo

Credenciante,  orçamento  prévio  das  peças  solicitadas,  obedecendo  ao  desconto

concedido  sobre  a  tabela  de  peças  da  concessionária  respectiva,  em  documento

devidamente timbrado, datado, carimbado e assinado por responsável legal.

4.15. Fornecer, de forma permanente e regular, nas quantidades requisitadas, as peças e

materiais, sempre novos e de 1ª linha (não recondicionados, recuperados, reformados, de

mercado  paralelo  ou  de  outra  procedência),  e  de  linha  de  montagem do  modelo  de

veículo indicado, devendo ser ainda entregue em local previamente designado na cidade

Tramandaí.

4.16. Entregar as mercadorias em suas embalagens originais de fábrica, não podendo

estar violadas, constando inclusive a identificação do fabricante, especificações técnicas e

termos  de  garantia  da  mercadoria,  tudo  de  acordo  com  o  Código  de  Defesa  do

Consumidor – Lei nº 8.078, datada de 11/09/1990.

4.17. Responsabilizar-se pela garantia concedida pelo fabricante das peças, que será de,

no mínimo, 90 (noventa) dias, devendo substituí-las imediadamente em caso de defeito

dentro daquele prazo concedido.

4.18. Prestar os serviços acordados sob sua inteira responsabilidade, ministrando-os em

local devido, cabendo o fornecimento e administração de recursos humanos treinados e

capacitados tecnicamente, infraestrutura adequada, equipamentos, ferramentais e demais

materiais indispensáveis aos serviços.

4.19. Responsabilizar-se pelos serviços prestados, os quais deverão ser executados no

tempo  acordado  com  normas  técnicas  do  fabricante  da  marca  do  veículo  além  de

compatibilidade a padrões de tempo de execução para cada tipo de serviço utilizado pelas

Concessionárias. Antes da execução de cada serviço proposto, deverá ser entregue à
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Secretaria  de  Segurança,  Direitos  Humanos  e  Transporte,  o  devido  orçamento  em

documento  timbrado,  datado,  carimbado  e  assinado,  constando  minuciosamente  os

serviços  a  serem  executados,  peças  a  serem  substituídas,  materiais  a  serem

empregados,  tempo  de  execução  do  serviço  com  respectivo  valor  da  hora  ou  da

prestação do serviço a ser trabalhado, tudo com os valores propostos para cada ítem

específico, de forma à verificação objetiva, comparativo com valores de mercado, emissão

da nota  de empenho e ordem de serviço  correspondente  por  parte  da  Secretaria  de

Segurança, Direitos Humanos e Trasporte.

4.20. Refazer  ou  reparar,  no  todo  ou  em  parte,  às  suas  expensas  e  nos  prazos

estipulados  pela  fiscalização  do  Credenciante  todo  e  qualquer  serviço  considerado

inaceitável, inclusive substituindo peças, bem como aqueles em forem encontrados vícios

ou  defeitos  resultantes  da  má  execução.  Em  caso  de  não  realizá-los,  legitima  o

Credenciante a contratá-los com terceiro, reconhecendo desde já sua responsabilidade

pelo seu pagamento.

4.21. Permitir  o  acompanhamento,  no  todo  ou  em  parte,  por  servidor  público

especialmente designado para aludido fim.

4.22. Assegurar facilidade de comunicação com o Credenciante através de telefone, e-

mail e/ou outros meios de comunicação disponíveis.

4.23. Manter  seus  colaboradores  utilizando  os  equipamentos  de  proteção  individual

necessários  em  quantidade  e  qualidade  adequados  à  prestação  de  serviços  com

segurança.

4.24. Sempre que o Credenciante necessitar da prestação de serviço ou do fornecimento

de  peças/acessórios,  marcará  data  e  horário,  convocando  as  Credenciadas  para

apresentação de proposta através de meio informatizado.

4.25. A Credenciada deverá enviar proposta sempre que for convocada pelo Credenciante

ou no caso de impossibilidade de apresentação, deve ser enviada desistência expressa

justificando o motivo.

4.26. O prazo para apresentação de propostas será de, no máximo, 24 (vinte e quatro)

horas  após  a  notificação  das  empresas  devidamente  credenciadas  nos  itens/serviços

pretendidos.
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4.27. SOMENTE INICIAR OS SERVIÇOS APÓS EMISSÃO, PELO CREDENCIANTE, DO

EMPENHO E/OU ORDEM DE SERVIÇO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS QUE SERÃO

APLICADOS  INDIVIDUALMENTE  E  COM  ÚNICA E  EXPRESSA AUTORIZAÇÃO  DO

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, DIREITOS HUMANOS E TRANSPORTE.

4.28. Responsabilizar-se por qualquer veículo da Prefeitura Municipal de Tramandaí que

lhe  for  entregue  para  a  obtenção  de  orçamento  prévio  ou  execução  dos  serviços,

devolvendo-o em perfeito estado e limpo.

4.29. Indenizar  a  Prefeitura  Municipal  por  qualquer  dano  ou  desaparecimento  de

item/acessório pertencente ao veículo entregue sob seus cuidados, em decorrência de

ação ou omissão dos técnicos e funcionários da Credenciada.

4.30. Tratando-se de veículos pesados deverão ser transportados por veículo guincho,

tipo plataforma ou prancha especializada, conforme necessidade, no prazo máximo de 24

(vinte e quatro) horas.

4.31. Comprovar que a empresa possui mecânica móvel, equipada com scanner, para

socorro dos veículos 24 (vinte e quatro) horas.

4.32. Comprovar que a empresa tenha no seu quadro funcional 01 (um) mecânico com

especialização em veículos leves e/ou pesados, conforme o item ao qual se credenciará.

a) Excetuam-se da comprovação acima as empresas que se credenciarem unicamente

para prestação dos seguintes serviços: higienização (lavagem), lubrificação, chapeação e

funilaria, geometria, balanceamento, conserto de pneus e montagem de pneus.

4.33. Manter durante toda a execução do Contrato a compatibilidade com as obrigações e

condições assumidas no processo licitatório,  bem como adimplir  todas  as  obrigações

trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais advindas do contrato.

CLÁUSULA QUINTA- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1.Os CREDENCIADOS após enviarem proposta para a disputa da cada serviço e/ou

aquisição, terão os valores ofertados submetidos a análise da Secretaria, a qual avaliará a
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compatibilidade com os valores praticados no mercado e então aceitará ou recusará a

proposta.

5.2.O parâmetro de valor será o praticado no mercado local, não podendo ser superior

aos valores, nem tampouco ao tempo de serviço praticado nas empresas autorizadas de

cada marca, tanto para as aquisições quanto para os serviços.

5.3.As propostas vencedoras e devidamente aprovadas pela equipe de fiscalização, serão

encaminhadas para empenho e posterior ordem de serviço e/ou compra, sendo pagas à

vista após a finalização do serviço e/ou entrega do material, devidamente visadas pela

referida equipe, bem como acompanhadas de laudo final de realização de serviço e/ou

peças.

6.DAS PENALIDADES

6.1- Pelo inadimplemento das obrigações na execução do Termo de Credenciamento, as

licitantes, conforme infração estarão sujeitas as penalidades abaixo citadas, assegurado o

direito  a  ampla  defesa  e  ao  contraditório,  independente  da  instauração  de  processo

administrativo especial.

6.2- Advertência;

6.3- multa de 1 % (um por cento) do valor do empenho por dia de atraso do  início do

serviço e/ou da entrega do material ou finalização do serviço, limitado esta a 05 (cinco)

dias, após o qual será considerado inexecução parcial do contrato;

6.4- multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do empenho, podendo

ser cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar

com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);

6.5- multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do empenho, podendo ser

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar

com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos); 

6.6- De conformidade com o estabelecido nos artigos 77, 78. 86 e 87 da Lei Federal 8666

de 21 e junho de 1993, o licitante adjudicado que descumprir  as condições do edital,

poderá  a  Administração,  garantida  ampla  defesa   e  ao  contraditório,  aplicar  as
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penalidades  cabíveis  da  lei,  independente  de  instauração  de  processo  administrativo

especial; 

6.7-O descumprimento total  ou parcial,  por  uma das partes,  das obrigações que lhes

correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido

por motivo de caso fortuito ou de força maior,  devidamente justificado e comprovados

cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art.393

do Código Civil.

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1-Os serviços objeto do presente estão compreendidos nas dotações orçamentárias das

respectivas secretarias:

07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

070112.361.0133.2040 – Transporte Escolar

3339030000000 – Material de Consumo (5689)

3339039000000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (5691)

9 – Secretaria Municipal de Segurança, Direitos Humanos e Transporte

090226.782.0142.2154 – Conservação e Manutenção da Frota de Veículos

3339030000000 – Material de Consumo (5895)

3339039000000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (5897)

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1.A rescisão deste Termo poderá se dar numa das seguintes hipóteses:

a) pela ocorrência de seu termo final;

b) por solicitação do(a) CREDENCIADO(A) e aceita pelo CREDENCIANTE, devendo ser

solicitado com 30(trinta) dias de antecedência;

c) por acordo entre as partes;

d)  unilateral,  pelo  CREDENCIANTE,  após  o  devido  processo  legal,  no  caso  de

descumprimento de condição estabelecida no edital ou no Termo de Credenciamento.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica  eleito  o  foro  da  Comarca  sede  do  Município  CONTRATANTE  para

dirimir as dúvidas oriundas deste Termo, quando não solvidas administrativamente.
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E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo, em cinco vias de

igual teor e forma.

Tramandaí, ___ de __________________ de 2020.

_______________________________

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Prefeito do Município de Tramandaí

______________________________

CREDENCIADO
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO

.............................................................,  inscrita  no  CNPJ n؛.......................................,  por

intermédio  de  seu  representante  legal  o  Sr...................................................,  DECLARA

que:

-atende ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666/93, de 21 de junho de 1993,

acrescido pela Lei  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 16

(dezesseis) anos; 

- aceita plenamente os termos do edital; 

-não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública; 

-o exame dos documentos anexos e do edital são suficientes para a adequada avaliação

dos custos, a considerar na elaboração da proposta; 

-que concorda com as condições existentes para execução do serviço;

-que  enviará  proposta  sempre  que  for  convocado  pelo  Município  ou  no  caso  de

impossibilidade de apresentação, enviará desistência expressa justificando o motivo, o

qual será avaliado pela equipe de fiscalização para opinar pela aceitação ou não;

-no caso da empresa não estar sediada no município de Tramandaí, declara que arcará

com todas as despesas de transporte dos veículos e máquinas, bem como da entrega das

peças e acessórios, nos prazos estabelecidos pelo Município; 

-  que a empresa possui e manterá seguro contra terceiros, durante toda a vigência do

vínculo contratual, inclusive pelo período advindo de possíveis prorrogações de prazos

contratuais;

- que a empresa possui serviço de guincho, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias

por semana, prestado no período máximo de 04 (quatro) horas após o chamado;
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- que a empresa prestará termo de garantia das peças e dos serviços, a contar da data de

emissão da nota fiscal, de no mínimo 03(três) meses para peças, e 06 (seis) meses ou

10.000KM (dez mil quilômetros) para serviços, prevalecendo aquele que ocorrer primeiro;

-  que  a  empresa  possui  veículo  guincho,  para  transporte  de  veículos  pesados,  tipo

plataforma  ou  prancha  especializada,  conforme  necessidade,  para  atendimento  e

transporte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

-  que  a  empresa  possui  mecânica  móvel,  equipada  com  scanner,  para  socorro  dos

veículos em até 24 (vinte e quatro) horas;

- que a empresa possui equipamento de scanner de diagnóstico automotivo, equipamento

computadorizado para rastreamento de injeção eletrônica e limpeza de bicos injetores,

elevador automotivo e carregador de bateria, para os serviços de mecânica em geral;

- que a empresa possui equipamento de alinhamento de direção, balancadora de rodas,

desmontador de rodas, vulcanizadora de pneus, para os serviços de borracharia;

- que a empresa possui equipamento de alinhamento de chassi (“ciborg”), preparação

para pintura, com lixamento a seco, câmara especial para pintura automotiva, para os

serviços de chapeação e funilaria;

- que a empresa possui rampa especial para caminhões, veículos leves, ambulâncias do

município e do SAMU, ônibus escolares e micro-ônibus, para os serviços de higienização

(lavagem);

-  que  a  empresa  possui  rampa  ou  elevador  para  automóvel,  recipiente  próprio  para

armazenamento do óleo usado, para os serviços de troca de óleo e filtro;

- que a empresa possui rampa especial para caminhões, ambulâncias do município e do

SAMU, ônibus escolares e micro-ônibus, para os serviços de lubrificação;

- que a empresa dispõe de área segura para guardar os veículos, caminhões, máquinas,

equipamentos,  motocicletas,  ambulâncias,  ônibus,  micro-ônibus,  ou  outro

veículo/maquinário que necessite de manutenção;

- possui todas as licenças, inclusive ambientais necessárias para execução dos serviços.

Obs.: o município reserva-se ao direito de solicitar comprovação através de documentos

das declarações acima.

 Tramandaí, ............../..................... de 2020.

 

Nome e assinatura do representante legal

RG .................................................
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ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS destinadas  à  contratação  e  prestação  de  serviços  de

manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e serviço para os veículos

leves, caminhões e máquinas pertencentes à Prefeitura Municipal de Osório-RS.

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

1.1  -  A Manutenção  Preventiva será  constituída  de  revisões  e  serviços  periódicos,

destinados a garantir as melhores condições de desempenho do veículo, no que se refere

ao seu funcionamento, rendimento e segurança, assim como, prevenir a ocorrência de

defeitos que possam resultar em danos nos componentes, ou mesmo na paralisação do

veículo. Estes serviços deverão ser executados mediante a periodicidade recomendada

pelos fabricantes e de acordo com as especificações dos mesmos,  sempre mediante

solicitação da Contratante.

1.2  -  A Manutencão  Corretiva deverá  tornar  operacional  o  veículo  ocasionalmente

desativado em decorrência de defeitos, bem como de avarias. Serão incluídos defeitos

originados por término de vida útil dos componentes, por defeitos de peças ou sistemas e,

por motivo de colisão.

1.3- Os Servicos de Manutencão Preventiva e Corretiva abrangem todos os itens dos

veículos  leves,  caminhões  e  máquinas,  incluindo  motor,  câmbio,  suspensão,  direção,

sistema de freios,  alimentação de combustível,  sistema elétrico,  escapamento,  vidros,

portas,  bancos,  ar  condicionado,  itens  de  segurança,  inclusive  quanto  ao  término  de

validade, substituição e complementação de fluídos lubrificantes. Todos os serviços de

manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, serão prestados mediante o pagamento

da Hora/Homem prevista  no  contrato.  A quantidade de horas  para  cada serviço  será

dimensionada  de  acordo  com  os  manuais  de  tempo  padrão  de  mão-de-obra  dos

fabricantes dos veículos leves, caminhões e máquinas.

1.4-  O  prazo  para  execução  dos  serviços  será  informado  em  cada  orçamento,

obedecendo aos seguintes critérios:
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1.5-  Servicos Especiais: na hipótese de ocorrer serviços considerados especiais como

os de grande monta,  devidamente justificados,  o  prazo deverá ser  combinado com a

fiscalização do contrato.

1.6- Na hipótese de ocorrer à necessidade de execução do mesmo serviço, o mesmo será

refeito sem nenhum ônus para a Contratante, exceto que se for por mal uso do veículo.

1.7-  Peças originais:  aquelas peças que atendam as recomendações do fabricante do

veículo.

1.8- Peças genuínas: aquelas peças fabricadas exclusivamente para uso na montagem

dos veículos ou para a revenda nas concessionárias da marca.
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