
EDITAL N° 187/2018

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 121/2018

LUIZ  CARLOS  GAUTO  DA  SILVA,  Prefeito  Municipal  de  Tramandaí,  no  uso  de  suas 
atribuições legais,  torna público,  para conhecimento dos interessados,  que retifica  o Edital  de Pregão 
Presencial SRP n° 121/2018, o qual tem por objeto a  locação de veículos pesados, incluindo operador; 
destinados para uso da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos,  ALTERANDO a descrição do 
subitem 11.11 do Edital, a descrição dos itens do Anexo III do Edital,  incluindo o Anexo XI ao Edital e 
DESIGNANDO nova data para o certame.

LEIA-SE:

11 - DA CONTRATAÇÃO:

(…)

11.11  – A  cada  solicitação  de  serviço  será  gerado contrato  onde  a  empresa  vencedora  deverá 
prestar, obrigatoriamente, garantia no valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor total 
do contrato, no momento de sua assinatura, podendo optar por uma das modalidades abaixo:

I - caução em dinheiro ou título da dívida pública;
II - seguro-garantia;
III - fiança-bancária.

a) A garantia exigida pela Administração será utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução do 
Contrato e/ou de multas aplicadas à empresa contratada.

(...)
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ANEXO III

PREGÃO RP Nº 121/2018

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão RP nº 121/2018, acatando 
todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo.

Razão Social:
Endereço:
Município:
Estado:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
CEP:
Telefone/fax:
E-mail:
Contato:

Item Descrição Quantidade
Destinado a 
participação 

de:

Valor 
unitário 

estimado

Valor 
unitário 
cotado

01

RESUMO:  Locação  de  serviços  de 
Retroescavadeira, ano de fabricação a 
partir  de  2010,  incluindo  custos  com 
motorista, manutenção e combustível, 
bem  como  despesas  diretas  e 
indiretas, com tração 4x4, com cabine 
totalmente fechada e com sistema de 
ventilação,  com  operadores 
devidamente  habilitados  e  equipados 
com EPIs. Previsão 01 veículo
Marca: 

600 horas

Benef. Lei 

Complementar 

123/06

R$ 133,00 R$

02

RESUMO:  Locação  de  serviços  de 
Caminhão  Caçamba  Truck,  ano  de 
fabricação a partir  de 2010, incluindo 
custos  com motorista,  manutenção e 
combustível,  bem  como  despesas 
diretas  e  indiretas,  com  cabine 
totalmente fechada e com sistema de 
ventilação,  com  capacidade  de  no 
mínimo  9,0  m³,  com  operadores 
devidamente  habilitados  e  equipados 
com EPI's. Previsão de 01 veículo.
Marca: 

650 horas

Benef. Lei 

Complementar 

123/06

R$ 115,00 R$

03 RESUMO: Locação de serviços de Pá 
Carregadeira,  ano  de  fabricação  a 
partir  de  2010,  incluindo  custos  com 

800 horas Benef. Lei 

Complementar 

R$ 94,33 R$
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motorista, manutenção e combustível, 
bem  como  despesas  diretas  e 
indiretas,  com  cabine  totalmente 
fechada e com sistema de ventilação, 
com capacidade mínima da cocha de 
1,5m³,  com  operadores  devidamente 
habilitados  e  equipados  com  EPI's. 
Previsão de 01 veículo.
Marca:

123/06

04

RESUMO:  Locação  de  serviços  de 
Trator de Esteira, ano de fabricação a 
partir  de  2010,  incluindo  custos  com 
motorista, manutenção e combustível, 
bem  como  despesas  diretas  e 
indiretas,  com  cabine  totalmente 
fechada e com sistema de ventilação, 
com  operadores  devidamente 
habilitados  e  equipados  com  EPI's. 
Previsão de 01 veículo
Marca:

300 horas

Benef. Lei 

Complementar 

123/06 R$ 236,33 R$

05

RESUMO:  Locação  de  serviços  de 
Retroescavadeira, ano de fabricação a 
partir  de  2010,  incluindo  custos  com 
motorista, manutenção e combustível, 
bem  como  despesas  diretas  e 
indiretas, com tração 4x4, com cabine 
totalmente fechada e com sistema de 
ventilação,  com  operadores 
devidamente  habilitados  e  equipados 
com EPIs. Previsão 01 veículo
Marca:

9.400 horas
Todas as 

empresas
R$ 133,00 R$

06

RESUMO:  Locação  de  serviços  de 
Caminhão  Caçamba  Truck,  ano  de 
fabricação a partir  de 2010, incluindo 
custos  com motorista,  manutenção e 
combustível,  bem  como  despesas 
diretas  e  indiretas,  com  cabine 
totalmente fechada e com sistema de 
ventilação,  com  capacidade  de  no 
mínimo  9,0  m³,  com  operadores 
devidamente  habilitados  e  equipados 
com EPI's. Previsão de 01 veículo.
Marca:

9.350 horas
Todas as 

empresas
R$ 115,00 R$

07

RESUMO: Locação de serviços de Pá 
Carregadeira,  ano  de  fabricação  a 
partir  de  2010,  incluindo  custos  com 
motorista, manutenção e combustível, 
bem  como  despesas  diretas  e 
indiretas,  com  cabine  totalmente 
fechada e com sistema de ventilação, 
com capacidade mínima da cocha de 
1,5m³,  com  operadores  devidamente 
habilitados  e  equipados  com  EPI's. 
Previsão de 01 veículo.
Marca:

9.200 horas
Todas as 

empresas
R$ 94,33 R$

08 RESUMO:  Locação  de  serviços  de 
Trator de Esteira, ano de fabricação a 
partir  de  2010,  incluindo  custos  com 
motorista, manutenção e combustível, 
bem  como  despesas  diretas  e 
indiretas,  com  cabine  totalmente 

9.700 horas Todas as 

empresas

R$ 236,33 R$
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fechada e com sistema de ventilação, 
com  operadores  devidamente 
habilitados  e  equipados  com  EPI's. 
Previsão de 01 veículo.
Marca:

 --------------------------, -- de -- de 2018.

Assinatura e carimbo da empresa
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ANEXO XI

PREGÃO RP N° 121/2018

MINUTA DE CONTRATO  Nº     /2018

"CONTRATO  QUE FAZEM  DE  UM LADO O 
MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ E DE OUTRO A 
EMPRESA                                                      ”

O  MUNICÍPIO  DE  TRAMANDAÍ,  pessoa  jurídica  de  direito 
público interno, criado pela Lei nº. 5.037, inscrito no CNPJ sob o nº  88771001/0001-80, neste ato 
representado por seu  Prefeito Municipal Sr. LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA, com poderes que 
lhe são conferidos pelo art. 106 da Lei Orgânica do Município, doravante denominado  simplesmente  
LOCATARIO  e a empresa   , 
doravante denominada simplesmente  LOCADORA. 

Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito,  ter justo 
e acertado  entre si o presente contrato  de locação, mediante as cláusulas e  condições  a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto

O objeto do presente contrato corporifica-se na locação de veículos 
pesados, incluindo operador; destinados para uso da Secretaria Municipal de Obra e Serviços Públicos,  
conforme descrito na Cláusula Terceira deste contrato e demais especificações/ considerações.

1 – Exigências/considerações:

1.1 – As máquinas a serem locadas deverão conter todos os equipamentos exigidos pela legislação de 
trânsito. Os equipamentos padrão ou standard deverão ser mantidos nas máquinas, exceto aqueles que 
necessariamente deverão ser substituídos por opcionais,  se solicitados. Também deverão atender as 
normas do Conselho Nacional de Trânsito – Resolução n° 429, de 05 de dezembro de 2012, com 
alterações promovidas pela Resolução n° 513, de 18 de dezembro de 2014.

1.2 – As máquinas  locadas deverão possuir  documentação exigida, quando solicitada pelos órgãos 
fiscalizadores, incidindo sobre o Locador quaisquer punições por não cumprimento à legislação de 
trânsito vigente.

1.3  – O operador deverá possuir a habilitação profissional para o respectivo veículo.

1.4 – A Locadora deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, certidão de Registro dos 
Veículos que serão utilizados na execução dos serviços junto ao DETRAN, em nome da licitante. Tal 
documento deve ser emitido junto ao DETRAN e estar dentro do prazo de validade (ano de exercício).

a) Os veículos, que deverão ter data de fabricação a partir do ano de 2010, deverão ser de propriedade 
da Locadora.
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Parágrafo 1º: A Locadora deverá fornecer combustível, motorista e a 
substituição do veículo,  quando necessário,  assim como correrá por 
sua conta  quaisquer  gastos  com manutenção,  multas,  pagamento  de 
seguros pessoais e contra terceiros, durante o período da locação.

Parágrafo 2º: Os servidores Caroline Selister Euzébio dos Santos e 
Jorge  Luiz  Bisol  ficarão  responsáveis  pelo  gerenciamento  e 
fiscalização  do  contrato,  conforme  designados  na  Portaria  nº  

/2018, datada de .

Parágrafo 3º: Faz parte integrante deste contrato o processo licitatório 
nº 121/2018, na modalidade de Pregão Registro de Preços.

2 – Da Entrega:

2.1 – Os veículos deverão ser entregues conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, mediante solicitação da mesma, sendo o prazo para atendimento desta solicitação de 
24 (vinte e quatro) horas.

2.2  – Ficará  a  cargo  do  Locador o  transporte  ou  translado  das  máquinas  locadas  até  o  Parque 
Rodoviário Municipal, quando fará a apresentação das mesmas ao responsável pelo recebimento dos 
veículos pesados, sendo este o Sr. Carlos Biehl Júnior, no prazo máximo de 24 horas.

2.3 - O servidor Carlos Biehl Júnior ficará responsável pelo recebimento.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Fundamento Legal

O  presente  contrato tem origem  em  licitação,  na modalidade  de 
Edital de Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços, nos termos da  Lei  Federal  no.  8.666/93,  
com   suas  alterações  posteriores,  combinada  com  a  Lei  10.520/2002,  Decretos  nº  3159/2007  e 
3830/2013 – Processo Administrativo nº 11489/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA:   Do Preço e Forma de Pagamento

O  LOCATÁRIO  pagará  à  LOCADORA  os   valores  abaixo 
discriminados:

Item Descrição Qtde/horas Destinado a 
participação:

Valor Un 
Estimado Valor Un

01

RESUMO:  Locação  de  serviços  de 
Retroescavadeira, ano de fabricação 
a  partir  de  2010,  incluindo  custos 
com  motorista,  manutenção  e 
combustível,  bem  como  despesas 
diretas e indiretas, com tração 4x4, 
com  cabine  totalmente  fechada  e 
com  sistema  de  ventilação,  com 
operadores devidamente habilitados 
e equipados com EPIs.  Previsão 01 
veículo

Marca: 

600 horas

Benef. Lei 

Complementar 

123/06

R$ 133,00 R$

02 RESUMO:  Locação  de  serviços  de 
Caminhão Caçamba Truck,  ano de 
fabricação  a  partir  de  2010, 
incluindo  custos  com  motorista, 
manutenção  e  combustível,  bem 

650 horas Benef. Lei 

Complementar 

123/06

R$ 115,00 R$

Edital 187/2018 - Retifica Edital Pregão RP 121/2018                                     Fl. 6/12                                          Prefeitura de Tramandaí 



como  despesas  diretas  e  indiretas, 
com  cabine  totalmente  fechada  e 
com  sistema  de  ventilação,  com 
capacidade  de  no  mínimo  9,0  m³, 
com  operadores  devidamente 
habilitados e equipados com EPI's. 
Previsão de 01 veículo.

Marca: 

03

RESUMO:  Locação  de  serviços  de 
Pá Carregadeira, ano de fabricação 
a  partir  de  2010,  incluindo  custos 
com  motorista,  manutenção  e 
combustível,  bem  como  despesas 
diretas  e  indiretas,  com  cabine 
totalmente fechada e com sistema de 
ventilação, com capacidade mínima 
da cocha de 1,5m³, com operadores 
devidamente  habilitados  e 
equipados com EPI's. Previsão de 01 
veículo.
Marca:

800 horas

Benef. Lei 

Complementar 

123/06

R$ 94,33 R$

04

RESUMO:  Locação  de  serviços  de 
Trator de Esteira, ano de fabricação 
a  partir  de  2010,  incluindo  custos 
com  motorista,  manutenção  e 
combustível,  bem  como  despesas 
diretas  e  indiretas,  com  cabine 
totalmente fechada e com sistema de 
ventilação,  com  operadores 
devidamente  habilitados  e 
equipados com EPI's. Previsão de 01 
veículo
Marca:

300 horas

Benef. Lei 

Complementar 

123/06 R$ 236,33 R$

05

RESUMO:  Locação  de  serviços  de 
Retroescavadeira, ano de fabricação 
a  partir  de  2010,  incluindo  custos 
com  motorista,  manutenção  e 
combustível,  bem  como  despesas 
diretas e indiretas, com tração 4x4, 
com  cabine  totalmente  fechada  e 
com  sistema  de  ventilação,  com 
operadores devidamente habilitados 
e equipados com EPIs.  Previsão 01 
veículo
Marca:

9.400 horas
Todas as 

empresas
R$ 133,00 R$

06 RESUMO:  Locação  de  serviços  de 
Caminhão Caçamba Truck,  ano de 
fabricação  a  partir  de  2010, 
incluindo  custos  com  motorista, 
manutenção  e  combustível,  bem 
como  despesas  diretas  e  indiretas, 
com  cabine  totalmente  fechada  e 
com  sistema  de  ventilação,  com 
capacidade  de  no  mínimo  9,0  m³, 
com  operadores  devidamente 
habilitados e equipados com EPI's. 

9.350 horas Todas as 

empresas

R$ 115,00 R$
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Previsão de 01 veículo.
Marca:

07

RESUMO:  Locação  de  serviços  de 
Pá Carregadeira, ano de fabricação 
a  partir  de  2010,  incluindo  custos 
com  motorista,  manutenção  e 
combustível,  bem  como  despesas 
diretas  e  indiretas,  com  cabine 
totalmente fechada e com sistema de 
ventilação, com capacidade mínima 
da cocha de 1,5m³, com operadores 
devidamente  habilitados  e 
equipados com EPI's. Previsão de 01 
veículo.
Marca:

9.200 horas
Todas as 

empresas
R$ 94,33 R$

08

RESUMO:  Locação  de  serviços  de 
Trator de Esteira, ano de fabricação 
a  partir  de  2010,  incluindo  custos 
com  motorista,  manutenção  e 
combustível,  bem  como  despesas 
diretas  e  indiretas,  com  cabine 
totalmente fechada e com sistema de 
ventilação,  com  operadores 
devidamente  habilitados  e 
equipados com EPI's. Previsão de 01 
veículo.
Marca:

9.700 horas
Todas as 

empresas
R$ 236,33 R$

1 - DO PAGAMENTO: 

1.1 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da 
prestação do serviço, mediante apresentação da nota fiscal devidamente acompanhada do atestado de 
recebimento emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

1.2 -  A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter,  em local  de fácil  visualização,  a  
indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

1.3 – O fornecedor deverá anexar, a cada nota fiscal emitida, os seguintes documentos, com data de 
validade vigente, em cumprimento ao Decreto nº 4257/2017 de 08 de março de 2017:

- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
- Cópia da GFIP (mês anterior);
- Contra-cheques pagos constantes na GFIP (mês anterior).

1.4 – O(s) pagamento(s) não será(ão) liberado(s) se houver descumprimento da exigência constante 
no subitem 1.3 acima.

1.5  –  A cada solicitação de  serviço  será  gerado contrato  onde  a  empresa  vencedora deverá 
prestar, obrigatoriamente, garantia no valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor 
total  do contrato,  no momento  de sua assinatura,  podendo optar  por  uma das  modalidades 
abaixo:
I - caução em dinheiro ou título da dívida pública;
II - seguro-garantia;
III - fiança-bancária.

Edital 187/2018 - Retifica Edital Pregão RP 121/2018                                     Fl. 8/12                                          Prefeitura de Tramandaí 



a) A garantia exigida pela Administração será utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução 
do Contrato e/ou de multas aplicadas à empresa contratada.

b) O contrato poderá ser reajustado anualmente pelo índice acumulado do IGPM.
    

CLÁUSULA QUARTA: Da Manutenção do Equilíbrio Econômico Financeiro

O presente contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que 
as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração  
para a justa remuneração objeto do contrato, visando à manutenção do equilíbrio econômico financeiro 
inicial do contrato, conforme possibilita o art. 65, II, d), da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA:  Do Prazo

O prazo  do  contrato  será  de  01  (um)  ano,  com início  na  data  da 
assinatura do contrato.

CLÁUSULA SEXTA: Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da 
Dotação Orçamentária:
10 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
100104.122.0124.2186 – Manutenção de Máquinas Pesadas e Veículos da SMO
3339039000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - 368

CLÁUSULA SÉTIMA: Das Penalidades

1 - A recusa pelo fornecedor em entregar o equipamento adjudicado acarretará a multa de 20% (vinte 
por cento) sobre o valor total da proposta.

2 - O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (meio por cento), por 
dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

3 - O não cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento)  
sobre o valor total da obrigação.

4 -  Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais  
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e 
contratar  com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do 
Município, nos casos de:
a) não celebrar o contrato;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após encerrada a fase de lances;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h) falhar na execução do contrato.

5 -  Na aplicação das  penalidades  previstas  no Edital,  o  Município considerará,  motivadamente,  a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar 
de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei  
nº 8.666/93.
6 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

7 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA OITAVA: Da Rescisão (art.79, da Lei 8.666/93 e alterações da Lei nº. 8.883/94).
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1 - Amigável,  por  acordo entre as partes,  reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja  
conveniência  para  a Administração.
2 - Determinada  por ato unilateral e escrito da  Administração, nos  casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII  do  artigo 78.
3 - Judicial, nos termos da legislação.

CLÁUSULA  NONA: Dos Privilégios do Município

A LOCADORA reconhece  que  o  LOCATÁRIO compareceu  nesse 
negócio  como  agente  de  interesse  público,  motivo  por  que  admite  que  quaisquer   dúvidas  na  
interpretação deste contrato sejam dirimidas em favor do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA:  Casos Omissos

Os  casos  omissos no  presente  instrumento  serão resolvidos de 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93,  arts. 54 e seguintes, com alterações da Lei nº. 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Das Condições de Habilitação

A LOCADORA é  obrigada  a  manter,  durante  toda  a  execução  do 
contrato, todas as condições de habilitação exigidas para a presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  Do Foro

As  partes  contratantes  elegem o foro da Comarca  de Tramandaí,  
para  a composição de qualquer lide  resultante  deste Contrato,  renunciando a qualquer outro por  
mais privilegiado  que possa ser.

E,    por   estarem  assim  acordadas  e    contratadas,  assinam  o  
presente instrumento em 06 (seis) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas signatárias.

Tramandaí,                               de 2018.

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Locadora

Fiscais do contrato:  ______________________________       _______________________________
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Testemunhas:

......................

......................

EMR
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Em razão desta retificação, alteram-se as datas dos subitens 21.1 e 21.5, “b”, do Edital para o 
dia 20/09/  2018 às 19hs   agendando-se o certame para o dia 25/09  /2018 às 13h30min.  

Permanecem inalteradas as demais disposições dos Editais nº 121 e 157/2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 04 de setembro  de 2018.

                                             LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal 
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