Prefeitura Municipal de Cachoeira
Terça-feira • 6 de Setembro de 2022 • Ano XV • Nº 1276
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Licitações ....................................................................................................................... 02 a 52

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Eliana Gonzaga de Jesus / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Cachoeira - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEMYMEREMDQYQUE3MEYZMU

Terça-feira
6 de Setembro de 2022
2 - Ano XV - Nº 1276

Cachoeira

Licitações

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
CNPJ nº 13.828.397/0001-56
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2022

O Município de Cachoeira - BA através da Pregoeira Municipal, nomeada pelo Decreto nº
136/2021, torna público RESULTADO do PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2022, cujo o objeto é
O FORNECIMENTO DE PÃES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS E NECESSIDADES
DOS FUNDOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA – BAHIA., tipo menor preço
por lote. Após julgamento da proposta, análise documental, informa aos interessados, que
sagrou-se vencedora do lote 01 a empresa PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS W.S.F. E
FILHOS LTDA., inscrita no CNPJ Nº 15.979.271/0001-08, com valor total de R$ 127.840,00
(cento e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta reais). Validade 12 (doze) meses, conforme Ata
de Registro dos atos, anexa aos autos do processo. Cachoeira - BA, 06 de setembro de 2022.
Débora de Souza Duarte – Pregoeira Oficial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
CNPJ nº 13.828.397/0001-56
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022
3A Prefeita do Município de Cachoeira – BA, no uso de suas atribuições, ADJUDICA e
HOMOLOGA o resultado de julgamento de proposta de preços, proferido pela Pregoeira e
equipe de apoio, à empresa PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS W.S.F. E FILHOS LTDA.,
inscrita no CNPJ Nº 15.979.271/0001-08, com valor total de R$ 127.840,00 (cento e vinte e sete
mil, oitocentos e quarenta reais)., validade 12 (doze), Processo Administrativo nº 181/2022.
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022. Objeto: O FORNECIMENTO DE PÃES,
VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS FUNDOS E SECRETARIAS
DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA – BAHIA., tipo menor preço por lote. Dotações: conforme
Orçamento Municipal e artigo 9º, § 4°do Decreto Municipal Nº 069/2018. Cachoeira - Bahia, 06
de setembro de 2022. Eliana Gonzaga de Jesus, Prefeita Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
CNPJ nº 13.828.397/0001-56
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2022

O Município de Cachoeira - BA através da Pregoeira Municipal, nomeada pelo Decreto nº
136/2021, torna público RESULTADO do PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2022, cujo o objeto é
O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS DE
INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRA – BAHIA., tipo menor preço por lote. Após julgamento da proposta, análise
documental, informa aos interessados, que sagrou-se vencedora do lote 01 a empresa
NEIDSON BRANDAO REIS., inscrita no CNPJ Nº 08.017.862/0001-39, com valor total de R$
167.321,00 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais)., validade 12 (doze)
meses, conforme Ata de Registro dos atos, anexa aos autos do processo. Cachoeira - BA, 01 de
setembro de 2022. Débora de Souza Duarte – Pregoeira Oficial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
CNPJ nº 13.828.397/0001-56
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022
3A Prefeita do Município de Cachoeira – BA, no uso de suas atribuições, ADJUDICA e
HOMOLOGA o resultado de julgamento de proposta de preços, proferido pela Pregoeira e
equipe de apoio, à empresa NEIDSON BRANDAO REIS., inscrita no CNPJ Nº 08.017.862/000139, com valor total de R$ 167.321,00 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais).,
validade 12 (doze), Processo Administrativo nº 182/2022. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 045/2022. Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA – BAHIA., tipo menor preço por lote. Dotações: conforme
Orçamento Municipal e artigo 9º, § 4°do Decreto Municipal Nº 069/2018. Cachoeira - Bahia, 01
de setembro de 2022. Eliana Gonzaga de Jesus, Prefeita Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA - BAHIA
CNPJ: 13.828.397/0001-56
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA- BAHIA, CNPJ nº 13.828.397/001-56, torna público que irá
realizar a licitação na modalidade de CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2022, com o objeto de
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MECÂNICOS, FUNILARIA, ELETRO/ELETRÔNICA, PINTURA, RETIFICA EM MOTORES,
CAPOTARIA, SUSPENSÃO, BOMBISTICA, HIDRÁULICA, TORNEARIA, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO
DOS VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES À
FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CACHOEIRA - BA. Sendo que, os documentos necessários
para a inscrição de interessados, deverão ser entregues em envelope lacrado, até às 09 horas do dia 22
de setembro de 2022, no período de 08 de setembro de 2022 a 22 de setembro de 2022, conforme
condições previstas no edital e seus anexos. O Edital estará disponível gratuitamente no site:
www.cachoeira.ba.gov.br/site/diariooficial. Cachoeira – BA, 06 de setembro de 2022. Poliana Almeida
Moura – Presidente da Comissão de Licitação do Município.
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 006/2022
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS,
FUNILARIA, ELETRO/ELETRÔNICA, PINTURA, RETIFICA EM MOTORES, CAPOTARIA, SUSPENSÃO,
BOMBISTICA, HIDRÁULICA, TORNEARIA, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE
CACHOEIRA - BA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, sito
à Rua Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico, Cachoeira - Bahia, CEP 44300-000, inscrita no CNPJ sob o nº
13.828.397/0001-56, por meio da sua Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto municipal nº
058/2022, torna público para conhecimento dos interessados que abrirá inscrições, através de
requerimento, para CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MECÂNICOS, FUNILARIA, ELETRO/ELETRÔNICA, PINTURA, RETIFICA EM MOTORES,
CAPOTARIA, SUSPENSÃO, BOMBISTICA, HIDRÁULICA, TORNEARIA, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DOS
VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA
MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CACHOEIRA - BA. , para atender a demanda desta Administração,
conforme condições previstas neste edital e seus anexos, bem como, no Processo Administrativo nº
191/2022.
FUNDAMENTAÇÃO: O presente credenciamento é regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de
1993, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 8.883/94 e demais legislações pertinentes, aplicando-se,
no que couber, os princípios do direito público, suplementados pelos preceitos do direito privado.
PRAZOS: O requerimento de credenciamento, acompanhado de toda a documentação exigida de
acordo com o item 03 deste edital, deverá ser entregue na Sala da Comissão Permanente de
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA- BAHIA, até as 09 horas, do dia 22 de
setembro de 2022, no período 08 a 22 de setembro de 2022.
1 - DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto do presente procedimento licitatório, o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS, FUNILARIA,
ELETRO/ELETRÔNICA, PINTURA, RETIFICA EM MOTORES, CAPOTARIA, SUSPENSÃO,
BOMBISTICA, HIDRÁULICA, TORNEARIA, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES,
ÔNIBUS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DA
PREFEITURA DE CACHOEIRA - BA. , para atender aos veículos automotores, segundo critérios,
termos e condições estabelecidos neste edital e em seus anexos.
1.2 – Os serviços serão executados de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de
CACHOEIRA – Bahia, sendo que, as ordens de serviços serão destinadas para as empresas
credenciadas, mediante o critério de conveniência e disponibilidade financeira da
Administração.
1.3 – Os pedidos para serviços de MECÂNICOS, FUNILARIA, ELETRO/ELETRÔNICA, PINTURA, RETIFICA
EM
MOTORES,
CAPOTARIA,
SUSPENSÃO,
BOMBISTICA,
HIDRÁULICA,
TORNEARIA,
LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO dos veículos serão encaminhados pela Prefeitura Municipal de
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CACHOEIRA– Bahia, mediante emissão de ordem de serviço devidamente autorizada.
1.4 – O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados que acudirem ao
mesmo, compreendendo habilitação e qualificação e o cumprimento das demais exigências contidas
no presente edital, bem como aceitação das mesmas.
1.5 – O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, em até 30 dias após recebimento da nota
fiscal, juntamente com as ordens de serviço devidamente assinada e conferidas por responsável
desta Prefeitura.
1.6 – Ao preencher o Anexo I, o estabelecimento deverá estar ciente e corresponder às seguintes
exigências:
DOS SERVIÇOS
1.6.1 A Contratada deverá executar os seguintes serviços/consertos:
 Serviços de Mecânica em Geral;
 Serviços de Arrefecimento;
 Serviços de Refrigeração (ar condicionado);
 Serviços em fibra de vidro
 Serviços Elétricos / Eletrônicos; chave geral; central elétrica; disjuntores; relês; inversor;
transformador; painel elétrico;
 Serviços de Funilaria, Lanternagem e Pintura em Geral;
 Serviços de Alinhamento, Balanceamento em Geral e rodízio dos pneus;
 Serviços de Borracharia;
 Serviços de Lavagem (após serviços prestados e de rotina) e Lubrificação;
 Serviços em giroflex / sirenes / luzes de emergência; luminárias; amplificador;
 Serviço de plotagem, pintura em vidros, janelas e capota de fibra de vidro;
 Serviço de lastro.
 Destino final de óleo lubrificantes usados pela frota;
 Dentre outros.
1.6.2 As manutenções preventivas e inspeções veiculares dos veículos deverão ocorrer sempre com
intervalos regulares de quilometragem percorrida, que acontecerá geralmente a cada 10.000km,
20.000km, e assim sucessivamente, até que o veículo percorra no máximo 60.000km;
1.6.3 A Manutenção Corretiva: são todos os reparos necessários aos defeitos ocorridos acidentalmente
como, por exemplo: quebra de componentes, desgastes prematuros, uso indevido, colisões;
PLANO DE TRABALHO:
1.6.4 Manutenção Preventiva e Corretiva:
1.6.4.1 As manutenções preventivas e inspeções veiculares dos veículos deverão ocorrer sempre com
intervalos regulares de quilometragem percorrida, que acontecerá geralmente a cada 10.000km,
20.000km, e assim sucessivamente, até que o veículo percorra no máximo 60.000km. Essa quilometragem
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deve ser marcada e contada a partir da data inicial da execução do contrato. Objetivando a prevenção e a
detecção de falhas ou desgastes nos componentes sistêmicos que interferem na eficiente operacionalização
dos veículos obedecendo ao seguinte Plano de Trabalho:
1.6.5 REVISÂO A (10.000 e 20.000 km):
a. Pré-filtro de combustível: limpar elemento filtrante;
b. Filtro de ar: limpar a válvula de descarga automática de pó;
c. Filtro de ar: limpar o coletor de pó;
d. Filtro de ar: comprovar o grau de contaminação do elemento filtrante através da lâmpada indicadora de
manutenção (trocar elemento filtrante se houver indicação de saturação ou no máximo após 2 anos de
uso);
e. Motor: trocar o óleo e o elemento filtrante (não sendo necessário trocar o óleo, verificar o nível e
abastecer);
f. Respiros dos agregados: limpar externamente;
g. Batentes de borracha das molas: verificar o estado e, se necessário, substituir;
h. Pressão dos pneus: calibrar, incluindo o pneu reserva;
i. Árvore de transmissão: verificar folgas e desgaste das pastilhas;
j. Freio a tambor: verificar o desgaste das guarnições das sapatas;
k. Freio de serviço e de estacionamento: verificar o funcionamento e se necessário regular a folga das
sapatas;
l. Alinhamento;
m. Balanceamento.
1.6.6 Verificar e corrigir eventuais problemas
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Todos os agregados;
Sistema de arrefecimento e calefação;
Tubulações de óleo, de combustível, de fluido de freio e de ar comprimido;
Reservatórios, componentes pneumáticos, hidráulicos e amortecedores;
Tubo de admissão entre o filtro de ar e o motor;
Sistema de arrefecimento do motor;
Caixa de mudanças;
Eixo traseiro;
Acionamento hidráulico do freio;
Acionamento hidráulico da embreagem;
Direção hidráulica;
Bateria.

1.6.7 Lubrificar com almotolia ou com graxa solta: articulações e tirantes do sistema de aceleração
e freio-motor, dobradiças, fechaduras, alavancas, terminais, cabos e mancais.
a. Buzina, cigarra de alarme e lâmpadas de controle;
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b. Faróis e luzes externas;
c. Limpador e lavador de para-brisa;
d. Ventilação e calefação.
1.6.8 REVISÃO B (30.000 e 40.000 km):
a. Válvulas; regular com motor frio (máximo 50º C);
b. Pré-filtro de combustível: limpar elemento filtrante;
c. Correias em V: examinar o estado e esticá-las se necessário;
d. Filtro de ar: limpar a válvula de descarga automática de pó;
e. Filtro de ar: limpar o coletor de pó;
f. Filtro de ar: comprovar o grau de contaminação do elemento filtrante através da lâmpada indicadora de
manutenção (trocar elemento filtrante se houver indicação de saturação ou no máximo após 2 anos de
uso);
g. Freios: verificar estado das pastilhas, discos, óleo, tambor traseiro, lonas;
h. Aceleração do motor: verificar o estado e funcionamento, regular se necessário;
i. Filtro de combustível: trocar elementos filtrantes;
j. Motor; trocar o óleo e o elemento filtrante (não sendo necessário trocar o óleo, verificar o nível e
abastecer);
k. Alinhamento;
l. Balanceamento.
1.6.9 REVISÃO C (Acima de 50.000km):
a. Motor; trocar o óleo e o elemento filtrante (não sendo necessário trocar o óleo, verificar o nível e
abastecer);
b. Correia dentada; correia do alternador e do ar condicionado: verificar e substituir;
c. Limpeza de bico: verificar e executar;
d. Filtro de combustível: trocar elementos filtrantes;
e. Filtro de ar: comprovar o grau de contaminação do elemento filtrante através da lâmpada indicadora de
manutenção (trocar elemento filtrante se houver indicação de saturação ou no máximo após 2 anos de
uso);
f. Respiros dos agregados: limpar externamente;
g. Batentes de borracha das molas: verificar o estado e, se necessário, substituir;
h. Eixo traseiro: regular o parafuso de encosto da coroa;
i. Pressão dos pneus: calibrar, incluindo o pneu reserva;
j. Freio a tambor: verificar o desgaste das guarnições das sapatas;
k. Freio de serviço e de estacionamento: verificar o funcionamento e se necessário regular a folga das
sapatas;
l. Direção: verificar a folga do setor, o estado e a folga do mecanismo da direção.
Verificar e corrigir eventuais problemas
a. Todos os agregados;
b. Sistema de arrefecimento e de calefação;
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c. Tubulações de óleo, de combustível, de fluido de freio e de ar comprimido;
d. Reservatórios, componentes pneumáticos, hidráulicos e amortecedores;
e. Tubo de transmissão entre o filtro de ar e o motor;
f. Sistema de arrefecimento do motor;
g. Caixa de mudanças;
h. Eixo traseiro;
i. Acionamento hidráulico do freio;
j. Acionamento hidráulico da embreagem;
k. Direção hidráulica;
l. Bateria;
m. Verificar: suspensão do motor, amortecedores, fixação da direção, da cabine e do suporte da roda
reserva;
n. Grampos U dos feixes de molas;
1.6.10 Rodas:
a. Lubrificar com almotolia ou com graxa solta: articulações e tirantes do sistema de aceleração e freiomotor, dobradiças, fechaduras, alavancas, terminais, cabos e mancais;
b. Buzina, cigarra de alarme e lâmpadas de controle;
c. Faróis e luzes externas;
d. Limpador de pára-brisa;
e. Ventilação e calefação;
f. Portas, maçanetas, fechaduras e trincos;
g. Manivela de acionamento dos vidros;
h. Caixa de mudanças (troca de óleo);
i. Eixo de mudanças (troca de óleo).
j. Cremalheira do volante do motor: Verificar o estado.
k. Reservatório de combustível: drenar a água condensada e limpar a tela filtrante. Se, necessário, efetuar
limpeza interna.
l. Alternador: verificar o desgaste das escovas e a folga dos rolamentos;
m. Bicos injetores: remover para revisão e teste;
n. Bomba Injetora: controlar funcionamento. Se necessário, removê-la e encaminhá-la para regulagem
conforme tabela de teste.
o. Direção hidráulica: trocar óleo e o elemento filtrante
1.7

Os serviços deverão ser realizados em oficina a ser contratada mediante autorização do
Responsável pelo setor de Compras com local a ser definido, no horário das 8:00 horas às 17:00 horas.

1.8

Preferencialmente, os interessados deverão ter os seus estabelecimentos localizados em um
raio de 100 kms da sede da Contratante.

1.9

Tal preferência e, não obrigatoriedade, se prende ao caso de que uma empresa interessada, que
tenha a sua sede em uma distancia muito grande, prejudicará a celeridade dos serviços, ocasionando
prejuízo aos munícipes e aos serviços públicos essenciais, em razão da prolongação do período de
indisponibilidade do veículo a ser reparado.
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1.10
CASO A EMPRESA CONTRATADA SEJA ESTABELECIDA EM OUTRA CIDADE, A
RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS VEÍCULOS (GUINCHO, ETC.),
DE IDA E DE VOLTA, PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA
REFERIDA EMPRESA, SENDO QUE, TAIS DESPESAS, TAMBÉM, SERÃO DE SUA
RESPONSABILIDADE, QUANDO OCORRER TAIS DESLOCAMENTOS, DENTRO DO TERRITÓRIO DO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA- BAHIA
1.11
As empresas interessadas em participar do certame, deverão apresentar junto com os
documentos de habilitação, uma declaração, indicando o correto endereço de localização do seu
estabelecimento, de forma a viabilizar que membros da equipe técnica do município possam agendar
no prazo de até 48 horas, a vistoria e conferencia das instalações e equipamentos da interessada, antes
da adjudicação do objeto, atestando assim a conformidade ou não desta instalação e equipamentos,
mediante, a emissão de parecer de avaliação.
1.12
A Comissão marcará a data da nova sessão para informativo de resultado da vistoria, visando a
adjudicação e credenciamento das empresas aprovadas.
1.13
Serão observadas na vistoria a ser executada, as instalações físicas e equipamentos, para
executar a manutenção dos veículos, conforme, o seguinte:
a) área útil coberta e segura (instalações físicas da oficina) disponível para receber para
manutenção, simultaneamente, no mínimo 03 (três) veículos de porte grande,
inclusive, ônibus e máquinas pesadas (no caso do Lote 02);
b) segurança 24h (vinte e quatro) horas/dia, todos os dias da semana, para os veículos da
Contratante, quando os mesmos estiverem sob sua guarda e responsabilidade,
para realização de manutenção objeto deste Termo;
c) 01 (um) equipamento de regulagem de faróis;
d) 01(um) equipamento eletrônico de rastreamento de problemas elétricos/eletrônicos
nos veículos.
e) 01(uma) máquina de limpeza do sistema de arrefecimento/radiador de veículo.
f)

02 (dois) elevadores para veículos de, no mínimo, 2.500 Kg;

g) 01 (um) carregador de baterias;
h) 01 (um) teste para análise de bateria;
i)

01(um) aparelho de teste para bomba elétrica de combustível;

j)

Equipamentos para regulagem eletrônica de motor: scanner, teste de bico, ultra-som e
multímetro;

k) Equipamentos para serviços de Suspensão:
paquímetro;

prensa hidráulica, torquímetro

e

l) Equipamentos para serviços de Troca de Correias: gabarito, relógio comparador e
pistola de ponto.
m) 01 (um) Mecânico especializado em mecânica geral;
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n) 01 (um) Mecânico especializado em injeção eletrônica;
o) 01 (um) Mecânico eletricista de automóveis;
p) 01 (um) Mecânico pintura e Funilaria.
OBS: No caso das letras “M a P”, em caso da empresa interessada não conter os referidos profissionais,
deverá apresentar declaração de compromisso, assumindo que irá oferecer na assinatura do contrato,
pessoal especializado em manutenção de Veículos automotores, máquinas e equipamentos pesados,
conforme as funções mencionadas.
1.14 O estabelecimento que declarar e não atender as exigências fica sujeito às sanções estabelecidas neste
edital.
PLANILHA DOS LOTES
LOTE 01 SERVIÇOS VEÍCULOS LEVES
ITEM

NOME PADRONIZADO/DESCRIÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SERVIÇOS MECANICOS
SERVIÇOS ELETRO-ELETRONICA
SERVIÇOS DE FUNILARIA
SUSPENSÃO
PINTURA
RETIFICA EM MOTORES
CAPOTARIA
BOMBISTICA
HIDRÁULICA
TORNEARIA
LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO EM VIDROS
TOTAL GERAL DO LOTE 01

UF

QTDE.

H/H
H/H
H/H
H/H
H/H
H/H
H/H
H/H
H/H
H/H
H/H

1800
300
300
150
150
150
150
150
150
150
150

VLR.
UNIT
VALOR TOTAL
R$ 129,00
232.200,00
R$ 137,00
41.100,00
R$ 182,00
54.600,00
R$ 125,00
18.750,00
R$ 157,00
23.550,00
R$ 192,00
28.800,00
R$ 120,00
18.000,00
R$ 156,00
23.400,00
R$ 105,00
15.750,00
R$ 110,00
16.500,00
R$ 130,00
19.500,00
492.150,00

LOTE 02 SERVIÇOS VEÍCULOS PESADOS
ITEM

NOME PADRONIZADO/DESCRIÇÃO

UF

QTDE.

VLR.
UNIT

VALOR TOTAL

1

SERVIÇOS MECANICOS

H/H

1400

R$ 282,00

394.800,00

2
3
4

SERVIÇOS ELETRO-ELETRONICA
SERVIÇOS DE FUNILARIA
SUSPENSÃO

400
150
150

R$ 185,00
R$ 200,00
R$ 278,00

74.000,00
30.000,00
41.700,00

5

PINTURA

H/H
H/H
H/H
H/H

150

R$ 312,00

46.800,00

6

RETIFICA EM MOTORES

H/H

150

R$ 339,00

50.850,00

CAPOTARIA

H/H

150

R$ 128,00

19.200,00

7
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8

BOMBISTICA

H/H

150

R$ 278,00

41.700,00

9

HIDRÁULICA

H/H

150

R$ 165,00

24.750,00

10

TORNEARIA

150

R$ 266,80

40.020,00

11

LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO EM VIDROS

H/H
H/H

150

R$ 130,00

19.500,00

TOTAL DO LOTE 02

783.320,00

VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 1.275.470,00 (duzentos e trinta e nove mil reais)
2 - DA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 - Poderão participar deste Edital de Credenciamento, pessoas jurídicas desde que apresentem todos os
documentos exigidos neste edital, assim como aceitem as exigências estabelecidas.
2.2 - não será credenciada pessoa jurídica:
2.2.1 - que estejam com o direito de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios suspenso, ou
que por esta tenha sido declarada inidônea;
2.2.2 – que esteja sob regime de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
2.2.3 – que deixem de apresentar documentação ou informação e/ou apresente-a incompleta ou em
desacordo com as disposições deste edital;
2.2.4 – pessoas jurídicas cujos sócios, proprietários, administradores ou dirigentes também sejam
servidores ou dirigentes do órgão responsável pelo presente credenciamento (art. 9º, inciso
III da Lei 8.666/93).
Observações:
a) A participação significa pleno conhecimento de suas instruções, não cabendo, após entrega do
envelope, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo.
Antes da entrega do credenciamento, os licitantes deverão ler atentamente o edital e seus
anexos.
3 – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CREDENCIAMENTO
3.1 – Os interessados no credenciamento deverão protocolar junto à Comissão Permanente de Licitações
desta Prefeitura, no endereço e prazos fixados no preâmbulo deste edital, o requerimento,
devidamente preenchido com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, apresentado em 01
(uma) via, acompanhado de toda a documentação necessária, em original ou em cópia autenticada,
acondicionados em envelope lacrado.
3.1.1 - Em obediência ao estabelecido na Lei Federal, nº 13.726 de 8 de setembro de 2018, os documentos
para credenciamento de representantes, que, não forem apresentados autenticados em cartório, poderão,
ser apresentados, da seguinte forma:
I.

Em cópia simples para autenticação de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a
comparação entre o original e a cópia, atestar a sua autenticidade;
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3.1.2 - No caso de documentos de propostas e/ou habilitações de proponentes, tais autenticações, poderão
ser realizadas da mesma forma, mencionada no inciso acima, desde que, seja apresentada até um dia útil
antes da data da sessão, vedadas as suas autenticações, no momento e/ou durante a sessão.
3.1.3 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA- BAHIA não se responsabilizará por documentação
enviada por via postal ou entregue em outros setores que não constante neste edital, bem
como não forem protocoladas.
3.2 – O interessado deverá instruir o requerimento com os seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (conjunta com Seguridade Social) do
domicílio ou sede da pessoa jurídica, através de certidão expedida pela Secretaria da Receita
Federal e de Certidão da Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS.
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da
CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente,
dentro de seu período de validade (pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual);
g) Prova de regularidade relativa ao Alvará de Licença e Funcionamento, relativo ao domicílio ou a
sede da licitante;
h) Cópia do contrato social e de sua última alteração, quando for o caso, com o respectivo registro
no órgão competente;
i) Cópia do RG dos sócios da empresa;
j) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias, anteriores à data fixada para a
sessão de abertura da licitação.
k) Declaração assinada pelo representante legal da proponente, devidamente identificado, de
cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
l) Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado em nome da empresa, fornecido por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, com características semelhantes às do objeto desta
licitação (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
VEÍCULOS AUTOMOTORES, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS), executadas a qualquer
tempo, em papel timbrado da empresa/órgão público emitente do atestado, sendo que, em caso
de atestados emitidos por órgão público, obrigatoriamente, acompanhado de comprovação de
publicação do contrato/instrumento hábil competente em site oficial. Em caso de atestados
emitidos por órgãos públicos, os mesmos não serão aceitos apresentados com assinaturas de
pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de licitações, em virtude destes
servidores não terem competência legal para atestarem recebimentos de mercadorias.
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3.2.1 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em cópias autenticadas
por Tabelião de Notas ou por servidor da PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA –
BAHIA, desde que, acompanhado dos originais.
3.2.2 – O interessado que deixar de apresentar a documentação exigida no presente edital e seus
anexos não será credenciado.
3.3 - Na ausência ou desconformidade de qualquer dos documentos de habilitação e, constatada na
abertura dos envelopes, poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 08 (oito)
dias úteis, conforme análise da Comissão Julgadora.
4 – DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO
4.1 – A análise e avaliação da documentação dos interessados serão realizadas pela Comissão de
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA- BAHIA.
4.2 – A qualquer tempo, as informações prestadas pelo interessado no credenciamento, poderão ser
verificadas para confirmação de veracidade e autenticidade dos documentos apresentados, bem
como outros documentos poderão ser solicitados, em caso de realização diligência.
4.3 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA- BAHIA se reserva o direito de indeferir o pedido de
credenciamento que deixar de apresentar documentação ou informação exigida neste edital ou
apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições deste edital.
4.4 – O deferimento do pedido de credenciamento fica condicionado ao atendimento às exigências
previstas neste edital e em seus anexos.
4.5 – Serão credenciados todos os interessados que preencham os requisitos previstos neste edital e em
seus anexos e que entregarem a documentação necessária dentro do prazo previsto neste edital.
4.6 – O resultado final do processo de credenciamento, contendo a relação de todas as empresas que
obtiverem o deferimento do pedido, será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de
CACHOEIRA- BAHIA.
4.7 – Da decisão de indeferimento do credenciamento caberá recurso dirigido à Autoridade Competente da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA - BAHIA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
publicação, na forma acima.
4.8 – Transcorrido o prazo referido no item anterior sem que tenham sido apresentados recursos, ou após
julgados estes, será publicada no Diário Oficial Eletrônico, a confirmação da relação dos
credenciados, acrescido daqueles que tiverem o recurso acatado e a devida homologação pela
Comissão de Licitações da CACHOEIRA - BAHIA.
4.9 – O credenciamento não implica o direito à contratação, a qual dar-se-á exclusivamente a critério da
Prefeitura, de acordo com as necessidades, as metas planejadas e programadas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACHOEIRA- BAHIA, bem como a disponibilidade financeira e orçamentária.
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5. DA CONTRATAÇÃO
5.1 – A contratação dos credenciados para a prestação de serviços será realizada de forma igualitária e
isonômica, observado o disposto no item 4.
5.2 – O credenciado deverá manter, durante o período necessário, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições exigidas neste edital para credenciamento.
6. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. A remuneração dos serviços se dará, unicamente, com base no fornecimento/prestação de serviços
efetivamente executado, conforme descrito no subitem 1.6 deste edital, sendo que, as demandas de
serviços, obedecerão a necessidade da Administração.
6.2- O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, em até 30 dias após recebimento da nota
fiscal, juntamente com as ordens de serviço devidamente assinada e conferidas por responsável pelo
evento.
6.3 - A Prefeitura Municipal de CACHOEIRA- Bahia, através de servidor indicado, fará o controle e a
fiscalização dos serviços/fornecimentos prestados pelo estabelecimento credenciado.
7. DAS ATRIBUIÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
7.1 – Atendimento aos usuários com esmero e qualidade e de acordo com todas as exigências declaradas e
assumidas no Anexo I do edital.
7.2 – Envio à PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA- BAHIA, juntamente com nota fiscal, as Ordens de
Serviço/fornecimento dos usuários encaminhados, devidamente autorizadas, para fins de recebimento do
pagamento.
7.3 – Disponibilizar um funcionário 24 horas com telefone móvel para atender as demandas da Prefeitura.
9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO DESCREDENCIAMENTO
9.1 – À CREDENCIADA que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas será aplicada as seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
a) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de MORRO DO CHAPÉU, pelo prazo de até 02
(dois) anos.
b) não retirar a nota de empenho ou não assinar o Contrato, quando convocada dentro do prazo
de vigência do referido Contrato;
c) deixar de entregar documentação exigida para o certame;
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d) apresentar documentação falsa;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto;
f) não mantiver a proposta;
g) falhar ou fraudar na execução do contrato;
h) comportar-se de modo inidôneo;
i) cometer fraude fiscal.
9.2 A CREDENCIADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de
acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, após prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório constitucional:
9.2.1 Advertência, sempre que forem constatadas infrações leves;
9.2.2 suspensão temporária do chamamento público, por prazo não superior a 02 (dois) meses, aplicada sob
justificativa da Comissão de Licitações; cancelamento do chamamento público, decorridos 30 (trinta) dias da
comunicação por escrito, devidamente fundamentada.
9.3 No caso de prática de conduta considerada grave, aplica-se a penalidade de suspensão pelo período
necessário à sua apuração, levando-se em consideração também o código de ética da categoria, facultada a
defesa no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ocorrido.
9.4 Ocorrerá ainda o descredenciamento, no caso de reincidência no descumprimento de quaisquer das
condições elencadas no presente RGC - Regulamento Geral do Sistema de Chamamento Público, no Contrato
de Chamamento Público, ou ainda, por atos que caracterizem má-fé em relação ao Município, assegurados a
ampla defesa e o contraditório.
9.5 Poderá ser descredenciada a entidade que, de qualquer forma, fizer uso de falsa declaração, simulação de
endereços, descumprimento dos horários de atendimento previamente credenciados, adulteração de
documentos exigidos para inscrição ou serviços credenciados perante o Município ou assinar e receber
pelos procedimentos realizados por profissionais não credenciados, independentemente do ressarcimento
dos prejuízos a que der causa.
9.6 – São causas de descredenciamento a reincidência no descumprimento de qualquer das condições
elencadas no presente Edital de Credenciamento, ou ainda, a prática de atos que caracterizem má fé em
relação à PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA- BAHIA, apuradas em processo administrativo.
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 – Fica assegurado à PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA- BAHIA, o direito de proceder análises
e outras diligências, a qualquer tempo, na extensão necessária, a fim de esclarecer possíveis dúvidas a
respeito de quaisquer dos elementos apresentados no transcurso do processo.
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10.2 - Os interessados são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase do credenciamento.
10.3 - A autoridade competente poderá revogar o credenciamento por razões de interesse público
decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, sem que disso ocorra qualquer direito de indenização ou
ressarcimento de qualquer natureza ao interessado.
10.4 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA- BAHIA poderá, a qualquer tempo e na forma da lei,
realizar novos credenciamentos, através da divulgação de um novo regulamento.
10.4.1 – Este edital ficará permanentemente aberto, visando que, possíveis interessados, possam vir a
postular o seu credenciamento, desde que atenda aos critérios, estabelecidos, neste instrumento
convocatório, sendo que, ata respectiva, deverá ser devidamente elaborada.
10.5 – As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto deste
credenciamento serão prestados pela Comissão Permanentes de Licitações da Prefeitura Municipal de
CACHOEIRA– Bahia, por meio do e-mail licitacao@morrodochapeu.ba.gov.br
10.6 – Dos atos praticados será gerada ata, na qual estarão registrados todos os autos dos procedimentos e
as ocorrências relevantes, que ficará disponível para consulta no Diário Oficial Eletrônico do Município de
CACHOEIRA- BAHIA.
10.7 - Os recursos para pagamento das despesas, consequentes da contratação, correrão, pela dotação
orçamentária, constante do Orçamento Geral do Município, conforme, a seguir:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - ADM
PROJETO/ATIVIDADE: 2013
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2053/2047
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 02/14
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 – AÇÃO SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2061/2062
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 00/29
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 2022/2027
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 01/19
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - GABINETE
PROJETO/ATIVIDADE: 2008
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ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01 – OBRAS E MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE: 2068
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01 – SERVIÇOS PÚBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2071
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01 – TRANSPORTE E LAZER
PROJETO/ATIVIDADE: 2079
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 00/42
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 - CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 2038
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12..01 – AGRICULTURA E PESCA
PROJETO/ATIVIDADE: 2074
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 00
10.7 - Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de
pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em
plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT, além das certidões de tributos estadual, municipal e
federal (conjunta com INSS), sob pena de não pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências
necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação
da fatura, devidamente corrigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito a reajuste de preço.
10.8 - O(s) credenciado(s) terá(ão) o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para assinar o
contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo credenciado
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela CEC.
10.9 - O prazo de vigência do chamamento público e do contrato será 12 (doze) meses, podendo ser
renovado, a critério da contratante e concordância da contratada, se mantidas as condições originárias da
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contratação, por iguais e sucessivos períodos, se atendidos os interesses das partes, na forma prevista no
inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93, e, suas alterações posteriores.
10.10 - No ato da contratação, o credenciado deverá apresentar documento de procuração devidamente
reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa.
10.11 - As demais disposições estão previstas na minuta do contrato deste Edital, do qual é parte integrante,
independentemente de transcrição.
13 – DO FORO
13.1- Fica eleito o Foro de CACHOEIRA- Bahia, eleito para dirimir qualquer controvérsia não resolvida
entre as partes.

CACHOEIRA- Bahia, 05 de setembro de 2022.

POLIANA ALMEIDA MOURA
Presidente da CPL
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ANEXO I
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA- BAHIA
ASSUNTO: Serviços MECÂNICOS, FUNILARIA, ELETRO/ELETRÔNICA, PINTURA, RETIFICA EM
MOTORES,
CAPOTARIA,
SUSPENSÃO,
BOMBISTICA,
HIDRÁULICA,
TORNEARIA,
LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO de Veículos automotores, máquinas e equipamentos pesados
Prezados Senhores,

Pelo presente, atendendo ao Edital de Credenciamento nº. 006/2022, oferecendo aos usuários da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA- BAHIA, o serviço de MECÂNICOS, FUNILARIA,
ELETRO/ELETRÔNICA, PINTURA, RETIFICA EM MOTORES, CAPOTARIA, SUSPENSÃO, BOMBISTICA,
HIDRÁULICA, TORNEARIA, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO de Veículos automotores, máquinas e
equipamentos pesados, no valor de R$ (
), conforme Lote xx.
Declaro que o estabelecimento coloca a disposição a estrutura adequada, para atender a todas
as exigências elencadas no edital.
Declaro, ainda, total concordância com as condições estabelecidas no edital de credenciamento
n° 006/2022 e seus anexos.
NOME/RAZÃO SOCIAL:
BANCO:
CONTATO:
FONE:
E-MAIL:

AG:

C:C

FAX:

CACHOEIRA- Bahia, ______ de ________________de 2022

Carimbo CNPJ e assinatura
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA- BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede na Rua Coronel Dias Coelho, n° 188, CACHOEIRA- Bahia, inscrito no CNPJ sob número
13.828.397/0001-56, neste ato representado pela Prefeita, a Sra. xxxxxxxxxxxx, brasileira, Prefeita
Municipal, doravante denominada CONTRATANTE e a _______________, inscrito no CNPJ sob nº
______________ situada à ______________, neste ato representado por ________________, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços/fornecimento, segundo as
condições nas cláusulas seguintes:
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado,
descrito abaixo, constante no processo administrativo nº 191/2022, regendo-se pela Lei Federal n°
8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes
cláusulas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1– Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de serviços entre os contratantes acima
mencionados, afim de que a empresa xxxxxxxxxxxxxxxx realize A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MECÂNICOS, FUNILARIA, ELETRO/ELETRÔNICA, PINTURA, RETIFICA EM MOTORES, CAPOTARIA,
SUSPENSÃO, BOMBISTICA, HIDRÁULICA, TORNEARIA, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS
LEVES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DA
PREFEITURA DE CACHOEIRA - BA. , na forma do Anexo 01 do Edital, conforme solicitado no processo
administrativo n.º 191/2022, a qual, fora declarada credenciada, após homologação e adjudicação no
Chamada Pública nº 006/2022.
1.1.1 – Forma de execução do contrato:
a. – Os serviços serão executados de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de
CACHOEIRA- Bahia.
b. – Os pedidos serão encaminhados pela Prefeitura Municipal de CACHOEIRA- Bahia, mediante
emissão de ordem de serviço/fornecimento devidamente autorizada.
1.2 A Contratada deverá executar os seguintes serviços/consertos:
 Serviços de Mecânica em Geral;
 Serviços de Arrefecimento;
 Serviços de Refrigeração (ar condicionado);
 Serviços em fibra de vidro
 Serviços Elétricos / Eletrônicos; chave geral; central elétrica; disjuntores; relês; inversor;
transformador; painel elétrico;
 Serviços de Funilaria, Lanternagem e Pintura em Geral;
 Serviços de Alinhamento, Balanceamento em Geral e rodízio dos pneus;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEMYMEREMDQYQUE3MEYZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
6 de Setembro de 2022
24 - Ano XV - Nº 1276

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390








Serviços de Borracharia;
Serviços de Lavagem (após serviços prestados e de rotina) e Lubrificação;
Serviços em giroflex / sirenes / luzes de emergência; luminárias; amplificador;
Serviço de plotagem, pintura em vidros, janelas e capota de fibra de vidro;
Serviço de lastro.
Destino final de óleo lubrificantes usados pela frota;
Dentre outros.

1.3 As manutenções preventivas e inspeções veiculares dos veículos deverão ocorrer sempre com
intervalos regulares de quilometragem percorrida, que acontecerá geralmente a cada 10.000km,
20.000km, e assim sucessivamente, até que o veículo percorra no máximo 60.000km;
1.4 A Manutenção Corretiva: são todos os reparos necessários aos defeitos ocorridos acidentalmente como,
por exemplo: quebra de componentes, desgastes prematuros, uso indevido, colisões;
PLANO DE TRABALHO:
Manutenção Preventiva e Corretiva:
1.5 As manutenções preventivas e inspeções veiculares dos veículos deverão ocorrer sempre com
intervalos regulares de quilometragem percorrida, que acontecerá geralmente a cada 10.000km,
20.000km, e assim sucessivamente, até que o veículo percorra no máximo 60.000km. Essa quilometragem
deve ser marcada e contada a partir da data inicial da execução do contrato. Objetivando a prevenção e a
detecção de falhas ou desgastes nos componentes sistêmicos que interferem na eficiente operacionalização
dos veículos obedecendo ao seguinte Plano de Trabalho:
REVISÂO A (10.000 e 20.000 km):
a. Pré-filtro de combustível: limpar elemento filtrante;
b. Filtro de ar: limpar a válvula de descarga automática de pó;
c. Filtro de ar: limpar o coletor de pó;
d. Filtro de ar: comprovar o grau de contaminação do elemento filtrante através da lâmpada indicadora de
manutenção (trocar elemento filtrante se houver indicação de saturação ou no máximo após 2 anos de
uso);
e. Motor: trocar o óleo e o elemento filtrante (não sendo necessário trocar o óleo, verificar o nível e
abastecer);
f. Respiros dos agregados: limpar externamente;
g. Batentes de borracha das molas: verificar o estado e, se necessário, substituir;
h. Pressão dos pneus: calibrar, incluindo o pneu reserva;
i. Árvore de transmissão: verificar folgas e desgaste das pastilhas;
j. Freio a tambor: verificar o desgaste das guarnições das sapatas;
k. Freio de serviço e de estacionamento: verificar o funcionamento e se necessário regular a folga das
sapatas;
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l. Alinhamento;
m. Balanceamento.
Verificar e corrigir eventuais problemas

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

a. Todos os agregados;
Sistema de arrefecimento e calefação;
Tubulações de óleo, de combustível, de fluido de freio e de ar comprimido;
Reservatórios, componentes pneumáticos, hidráulicos e amortecedores;
Tubo de admissão entre o filtro de ar e o motor;
Sistema de arrefecimento do motor;
Caixa de mudanças;
Eixo traseiro;
Acionamento hidráulico do freio;
Acionamento hidráulico da embreagem;
Direção hidráulica;
Bateria.

Lubrificar com almotolia ou com graxa solta: articulações e tirantes do sistema de aceleração e
freio-motor, dobradiças, fechaduras, alavancas, terminais, cabos e mancais.
a. Buzina, cigarra de alarme e lâmpadas de controle;
b. Faróis e luzes externas;
c. Limpador e lavador de pára-brisa;
d. Ventilação e calefação.
REVISÃO B (30.000 e 40.000 km):
a. Válvulas; regular com motor frio (máximo 50º C);
b. Pré-filtro de combustível: limpar elemento filtrante;
c. Correias em V: examinar o estado e esticá-las se necessário;
d. Filtro de ar: limpar a válvula de descarga automática de pó;
e. Filtro de ar: limpar o coletor de pó;
f. Filtro de ar: comprovar o grau de contaminação do elemento filtrante através da lâmpada indicadora de
manutenção (trocar elemento filtrante se houver indicação de saturação ou no máximo após 2 anos de
uso);
g. Freios: verificar estado das pastilhas, discos, óleo, tambor traseiro, lonas;
h. Aceleração do motor: verificar o estado e funcionamento, regular se necessário;
i. Filtro de combustível: trocar elementos filtrantes;
j. Motor; trocar o óleo e o elemento filtrante (não sendo necessário trocar o óleo, verificar o nível e
abastecer);
k. Alinhamento;
l. Balanceamento.
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REVISÃO C (Acima de 50.000km):
a. Motor; trocar o óleo e o elemento filtrante (não sendo necessário trocar o óleo, verificar o nível e
abastecer);
b. Correia dentada; correia do alternador e do ar condicionado: verificar e substituir;
c. Limpeza de bico: verificar e executar;
d. Filtro de combustível: trocar elementos filtrantes;
e. Filtro de ar: comprovar o grau de contaminação do elemento filtrante através da lâmpada indicadora de
manutenção (trocar elemento filtrante se houver indicação de saturação ou no máximo após 2 anos de
uso);
f. Respiros dos agregados: limpar externamente;
g. Batentes de borracha das molas: verificar o estado e, se necessário, substituir;
h. Eixo traseiro: regular o parafuso de encosto da coroa;
i. Pressão dos pneus: calibrar, incluindo o pneu reserva;
j. Freio a tambor: verificar o desgaste das guarnições das sapatas;
k. Freio de serviço e de estacionamento: verificar o funcionamento e se necessário regular a folga das
sapatas;
l. Direção: verificar a folga do setor, o estado e a folga do mecanismo da direção.
Verificar e corrigir eventuais problemas
o. Todos os agregados;
p. Sistema de arrefecimento e de calefação;
q. Tubulações de óleo, de combustível, de fluido de freio e de ar comprimido;
r. Reservatórios, componentes pneumáticos, hidráulicos e amortecedores;
s. Tubo de transmissão entre o filtro de ar e o motor;
t. Sistema de arrefecimento do motor;
u. Caixa de mudanças;
v. Eixo traseiro;
w. Acionamento hidráulico do freio;
x. Acionamento hidráulico da embreagem;
y. Direção hidráulica;
z. Bateria;
aa. Verificar: suspensão do motor, amortecedores, fixação da direção, da cabine e do suporte da roda
reserva;
bb.
Grampos U dos feixes de molas;
Rodas:
a. Lubrificar com almotolia ou com graxa solta: articulações e tirantes do sistema de aceleração e
freio-motor, dobradiças, fechaduras, alavancas, terminais, cabos e mancais;
b. Buzina, cigarra de alarme e lâmpadas de controle;
c. Faróis e luzes externas;
d. Limpador de pára-brisa;
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e. Ventilação e calefação;
f. Portas, maçanetas, fechaduras e trincos;
g. Manivela de acionamento dos vidros;
h. Caixa de mudanças (troca de óleo);
i. Eixo de mudanças (troca de óleo).
j. Cremalheira do volante do motor: Verificar o estado.
k. Reservatório de combustível: drenar a água condensada e limpar a tela filtrante. Se, necessário, efetuar
limpeza interna.
l. Alternador: verificar o desgaste das escovas e a folga dos rolamentos;
m. Bicos injetores: remover para revisão e teste;
n. Bomba Injetora: controlar funcionamento. Se necessário, removê-la e encaminhá-la para regulagem
conforme tabela de teste.
o. Direção hidráulica: trocar óleo e o elemento filtrante
1.7

Os serviços deverão ser realizados em oficina da Contratada mediante autorização do
Responsável pelo setor de Compras com local a ser definido, no horário das 8:00 horas às 17:00 horas.

1.8
A CONTRATADA TERÁ A RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO
DOS VEÍCULOS (GUINCHO, ETC.), DE IDA E DE VOLTA, PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO, SERÁ DE
RESPONSABILIDADE DA REFERIDA EMPRESA, SENDO QUE, TAIS DESPESAS, TAMBÉM, SERÃO DE SUA
RESPONSABILIDADE, QUANDO OCORRER TAIS DESLOCAMENTOS, DENTRO DO TERRITÓRIO DO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA- BAHIA
1.9 – Ficará a cargo do CONTRATADA as despesas com seguros, combustíveis, manutenção, entrega,
transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, hospedagem, alimentação e
transporte de funcionários decorrentes da execução do objeto desta licitação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. – A CONTRATADA se obriga a:
a) Disponibilizar o produto/serviço descrito na Cláusula Primeira deste contrato, de forma parcelada, no
local e tempo requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
b) Assegurar a boa qualidade do produto/serviço;
c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
d) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
e) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
f) Entregar o produto/serviço licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
g) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente dispensa de licitação;
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i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas;
j) Se responsabilizar e providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do
objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais,
alimentação, equipamentos, insumos, mão de obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas,
encargos socais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução dos
serviços/fornecimentos pelo Contratado;
k) Quando solicitado o fornecimento/prestação de serviços da manutenção de veículos, a Contratada
deverá providenciar o objeto de acordo com os tipos discriminados pelo Município;
l) Eventualmente, mediante prévio acordo entre a secretaria solicitante e a Empresa Contratada, poderá
haver modificação dos itens componentes do objeto especificados, desde que mantida a equivalência
no que se refere à quantidade, qualidade e preço proposto para cada tipo de serviço/fornecimento;
m) Quando o Município solicitar qualquer serviço/fornecimento, a Empresa Contratada deve se
responsabilizar por todos os materiais e atividades inerentes, as quais já estarão incluídas no preço de
serviço/fornecimento;
n) A Contratada será responsável por quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de dolo ou culpa na execução do contrato, não excluindo essa responsabilidade a
fiscalização ou acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;
o) A Contratada deverá diligenciar para que os serviços/fornecimentos sejam executados nos horários
estabelecidos pela secretaria solicitante, e de acordo com o que foi solicitado;
p) A contatada deverá ser responsável pela guarda e acondicionamento devido do serviço/fornecimento
solicitado, até à hora do seu consumo;
q) A Contratada deverá orientar, coordenar, acompanhar, dar ordens ao contingente alocado, resolver
quaisquer imprevistos, inclusive a correção de situações adversas, para o perfeito desenvolvimento das
atividades, devendo o representante da empresa estar munido de telefone celular, devidamente
carregado;
r) A Contratada deverá atender com presteza às solicitações dos participantes no que diz respeito aos
serviços/fornecimentos disponibilizados;
s) Nos casos de disponibilização de equipamentos ou outros materiais pela Secretaria solicitante, a
Contratada se responsabilizará pela integridade dos equipamentos e/ou materiais que estiverem sob
os seus cuidados, ressarcindo a Secretaria solicitante, de quaisquer despesas decorrentes de sua má
utilização, conforme as secretarias solicitantes;
t) A Contratada deverá se responsabilizar por seus empregados, em relação as despesas decorrentes da
execução dos serviços, tais como: salários; encargos previdenciários; seguros contra acidente; taxas,
impostos e contribuições; indenizações; vales-refeição; vales-transporte e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas em Lei;
u) A Contratada deverá assumir responsabilidade por todos os encargos e obrigações trabalhistas, vez que
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;
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v) A Contratada deverá assumir as responsabilidades por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos
em dependências da Contratante;
w) A Contratada deverá assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da execução dos serviços/fornecimentos, observando que, a inadimplência da Contratada, com
referência aos encargos não transferirá em nenhuma hipótese, à Contratante a responsabilidade pelos
seus pagamentos, nem poderá onerar o objeto contratado;
x) A Contratada deverá manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante,
porém sem qualquer vínculo empregatício;
y) A Contratada deverá manter, ainda, os seus empregados devidamente identificados por crachás,
quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer deles cuja atuação, permanência ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à boa ordem e às normas
disciplinares da Contratante ou ao interesse do serviço público;
z) A Contratada deverá arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que
praticada por seus empregados na execução dos serviços/fornecimentos contratados;
aa) A Contratada deverá providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pela Contratante na prestação dos serviços/fornecimentos.
bb) A Contratada devera 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;
cc)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;
dd) Os veículos da ADMINISTRAÇÃO 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;
ee) A Contratada devera disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as peças a serem
substituídas nos veículos da ADMINISTRAÇÃO, fornecendo relação das mesmas e seus respectivos
códigos, que serão verificados por servidor especialmente designado pela autoridade competente do
órgão;
ff) Após a realização dos serviços a Contratada deverá entregar, sob pena de ressarcimento, as peças
avariadas/trocadas juntamente com o veículo no momento da sua liberação;
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gg) A entrega e/ou devolução do veículo, quando da realização da manutenção, deverá ocorrer durante o
horário de expediente normal do Contratante;
hh) 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;
ii) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto/serviço, de acordo com os artigos 12,
13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
jj) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
kk) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
ll) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
mm) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da
execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais
custos diretos e indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Além das obrigações acima descritas, a CONTRATADA ficará obrigada a
atender a tudo exigido e mencionado no Projeto Básico do edital de Chamada Pública nº 006/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. – O CONTRATANTE se obriga a:
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e
incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a
apresentação das novas faturas corretas;
d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
e) Declarar os materiais efetivamente prestados.
f) Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução dos serviços
prestados. A contratante exercerá a supervisão, acompanhamento e fiscalização da
prestação dos serviços, devendo a Contratada promover os meios necessários para o livre
acesso da equipe de fiscalização indicada pela Contratante.
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g) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem
reduzindo a responsabilidade da contratada.
h) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada
restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à
execução do objeto contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. – O valor do presente contrato é de R$____________(__________), constante da proposta integrante da
licitação Chamada Pública nº 006/2022, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como preço justo e
suficiente para a total prestação de serviços/fornecimento, objeto deste instrumento, em conformidade
com o Anexo Único, deste contrato.
4.2 – – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota
Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente.
4.3. – Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de
pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em
plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT, além das certidões de tributos estadual, municipal e
federal (conjunta com INSS), sob pena de não pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências
necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação
da fatura, devidamente corrigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito a reajuste de preço.
4.4. – O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas
no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização
da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser
publicado em órgão de imprensa oficial.
4.5 - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e
calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
4.6 - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados
pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta
e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
4.7 - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste,
acompanhado de requerimento.
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CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
5.1. – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou sub-contratação, no todo ou
em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. – A vigência deste Contrato será pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura,
podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS
7.1. – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - ADM
PROJETO/ATIVIDADE: 2013
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2053/2047
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 02/14
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 – AÇÃO SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2061/2062
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 00/29
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 2022/2027
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 01/19
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - GABINETE
PROJETO/ATIVIDADE: 2008
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01 – OBRAS E MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE: 2068
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01 – SERVIÇOS PÚBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2071
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01 – TRANSPORTE E LAZER
PROJETO/ATIVIDADE: 2079
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 00/42
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 - CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 2038
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12..01 – AGRICULTURA E PESCA
PROJETO/ATIVIDADE: 2074
ELEMENTO DE DESPESAS: 339039
FONTE: 00
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. – Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido
processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes
hipóteses:
a)
estabelecidas;

Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui

b)

Atraso no cumprimento das “ordens de serviços”;

c)

Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente

comprovada;
d)
Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada,
requeridas ou decretadas;
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e)
Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem
prévia e escrita autorização do contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá
direito, apenas, ao pagamento, dos serviços efetivamente prestados e aceitos.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito,
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções
cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES
9.1. – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua
proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas
incidentes sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do serviço, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja
culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita
da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto
que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos,
encargos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais
valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. – A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais,
se for o caso, de acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, apurado em processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja
concorrido.
b) Multas de até:
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até o
trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da fatura;
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b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta)
dias, limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento), em caso de descumprimento das normas deste contrato.
c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do
contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e
da possibilidade da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de CACHOEIRA- Bahia pelo período máximo de 05
(cinco) anos nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.
g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços
vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
h) As multas previstas na alínea “b” poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento/prestação de serviços, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de CACHOEIRA- Bahia.
j) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
l) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações
enquanto não ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes
assumida, sem prejuízo de outras penalidades.
10.2. – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
será de competência do Prefeito Municipal de CACHOEIRA- Bahia, as demais penalidades serão de
competência do(s) Secretário(s) solicitantes, no caso em apreço a Secretaria Municipal de
Administração.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
11.1 – O presente Contrato será publicado, por extrato, no Mural das Dependências Públicas Municipais e
em Diário Oficial no prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.
11.2 – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei Federal nº
8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de Chamada Pública nº 006/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. – As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Morro do Chapéu,
Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus
herdeiros e sucessores, a qualquer título.
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de iguais teor e forma
para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.

CACHOEIRA- Bahia, xxxx de xxxxx de 2022.

JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
PREFEITA MUNICIPAL – CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ____________________________________________CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ____________________________________________CPF: ______________________
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, e, suas alterações
posteriores, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.

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

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

________________, ______ de _________________ de _____.
Local e data

Licitante interessado
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PROJETO BÁSICO
1.0 OBJETO
1.1. Constitui o objeto o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MECÂNICOS, FUNILARIA, ELETRO/ELETRÔNICA, PINTURA, RETIFICA EM MOTORES,
CAPOTARIA, SUSPENSÃO, BOMBISTICA, HIDRÁULICA, TORNEARIA, LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DOS
VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA
MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CACHOEIRA - BA.
2.0

JUSTIFICATIVA E MODALIDADE PARA A CONTRATAÇÃO

2.1
O presente Projeto Básico tem por objetivo estabelecer os requisitos e especificações técnicas
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS, FUNILARIA, ELETRO/ELETRÔNICA, PINTURA,
RETIFICA EM MOTORES, CAPOTARIA, SUSPENSÃO, BOMBISTICA, HIDRÁULICA, TORNEARIA,
LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS
DA FROTA MUNICIPAL, considerando que devido à necessidade de manutenção preventiva e corretiva,
visando a prevenção e perfeito funcionamento dos veículos leves, maquinas e equipamentos pesados
pertencentes à frota oficial desta Administração Pública Municipal, a fim de garantir a segurança dos
usuários dos transportes e atendimento das necessidades da população.
2.2
Aquisição se dará conforme especificações e quantitativos constantes neste Projeto Básico, no
Edital e seus anexos.
2.3
Cabe salientar que os quantitativos ora pleiteados serão realizados, conforme demanda e, de forma
parcelada.
2.4
Temos que, salientar que a licitação é um procedimento obrigatório a ser adotado pela
Administração Pública direta e indireta quando pretenda contratar bens e serviços, por força do disposto
no art. 37, XXI, da Constituição Federal.
2.5
A Lei n° 8.666/93, com suas posteriores alterações, dispõe sobre as hipóteses de dispensa,
inexigibilidade, modalidades e procedimentos licitatórios.
2.6
No caso em tela, o caput do artigo 25, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, prevê a
inexigibilidade de licitação quando houver inviabilidade de competição. Esta, por sua vez, se encontrará
devidamente demonstrada no Processo Administrativo, uma vez que o Credenciamento pretendido
estender-se-á a todos os interessados em oferecer os serviços, desde que, com capacidade, pessoal
habilitado e estrutura, para tal finalidade.
2.7
Ressaltamos também, que as referidas prestações dos serviços, se darão por meio de profissionais,
devidamente, capacitados para tal empreitada, conforme necessidade e acordo entre as partes, e, para isto,
optou por utilizar um certame sob a égide do Credenciamento, haja vista, a necessidade do maior número
possível de interessados, visando conseguir, por conseguinte, uma maior celeridade na realização dos
serviços.
2.8
O credenciamento envolve uma espécie de cadastro de prestadores de serviços ou fornecedores. O
credenciamento é o ato pelo qual o sujeito interessado obtém a inscrição de seu nome no referido
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cadastro.
2.9
No caso do credenciamento a Administração credenciará um ou mais pessoas jurídicas e físicas,
que realizem um mesmo serviço, mas, que preencham os requisitos mínimos pré-estabelecidos, podendo
esta Administração utilizar ou não os seus serviços. O cadastro ficará à disposição da Administração e, os
credenciados realizarão os serviços, quando forem procurados para tal.
2.10 Recomendamos, a contratação através do credenciamento, pois, o referido cadastro ficará
permanentemente aberto a futuros interessados, ainda que seja possível estabelecer limites temporais
para contratações concretas.
2.11 Vemos na utilização do credenciamento, o atendimento aos Princípios básicos que regem as
realizações dos procedimentos licitatórios, principalmente, aos princípios da Impessoalidade e de
Vinculação ao Instrumento Convocatório.
3.0
PRAZO DE ENTREGA
3.1
O prazo para a entrega dos pedidos será em até 05 (cinco) dias corridos, corridos contados do
recebimentoda Ordem de Fornecimento/Serviços, acompanhada da Nota de Empenho.
4.0 DOS SERVIÇOS, VISTORIA E OUTRAS DISPOSIÇÕES
4.1 A Contratada deverá executar os seguintes serviços/consertos:
 Serviços de Mecânica em Geral;
 Serviços de Arrefecimento;
 Serviços de Refrigeração (ar condicionado);
 Serviços em fibra de vidro
 Serviços Elétricos / Eletrônicos; chave geral; central elétrica; disjuntores; relês; inversor;
transformador; painel elétrico;
 Serviços de Funilaria, Lanternagem e Pintura em Geral;
 Serviços de Alinhamento, Balanceamento em Geral e rodízio dos pneus;
 Serviços de Borracharia;
 Serviços de Lavagem (após serviços prestados e de rotina) e Lubrificação;
 Serviços em giroflex / sirenes / luzes de emergência; luminárias; amplificador;
 Serviço de plotagem, pintura em vidros, janelas e capota de fibra de vidro;
 Serviço de lastro.
 Destino final de óleo lubrificantes usados pela frota;
 Dentre outros.
4.2 As manutenções preventivas e inspeções veiculares dos veículos deverão ocorrer sempre com
intervalos regulares de quilometragem percorrida, que acontecerá geralmente a cada 10.000km,
20.000km, e assim sucessivamente, até que o veículo percorra no máximo 60.000km;
4.3 A Manutenção Corretiva: são todos os reparos necessários aos defeitos ocorridos acidentalmente como,
por exemplo: quebra de componentes, desgastes prematuros, uso indevido, colisões;
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PLANO DE TRABALHO:
Manutenção Preventiva e Corretiva:
4.4 As manutenções preventivas e inspeções veiculares dos veículos deverão ocorrer sempre com
intervalos regulares de quilometragem percorrida, que acontecerá geralmente a cada 10.000km,
20.000km, e assim sucessivamente, até que o veículo percorra no máximo 60.000km. Essa quilometragem
deve ser marcada e contada a partir da data inicial da execução do contrato. Objetivando a prevenção e a
detecção de falhas ou desgastes nos componentes sistêmicos que interferem na eficiente operacionalização
dos veículos obedecendo ao seguinte Plano de Trabalho:
REVISÂO A (10.000 e 20.000 km):
n. Pré-filtro de combustível: limpar elemento filtrante;
o. Filtro de ar: limpar a válvula de descarga automática de pó;
p. Filtro de ar: limpar o coletor de pó;
q. Filtro de ar: comprovar o grau de contaminação do elemento filtrante através da lâmpada indicadora de
manutenção (trocar elemento filtrante se houver indicação de saturação ou no máximo após 2 anos de
uso);
r. Motor: trocar o óleo e o elemento filtrante (não sendo necessário trocar o óleo, verificar o nível e
abastecer);
s. Respiros dos agregados: limpar externamente;
t. Batentes de borracha das molas: verificar o estado e, se necessário, substituir;
u. Pressão dos pneus: calibrar, incluindo o pneu reserva;
v. Árvore de transmissão: verificar folgas e desgaste das pastilhas;
w. Freio a tambor: verificar o desgaste das guarnições das sapatas;
x. Freio de serviço e de estacionamento: verificar o funcionamento e se necessário regular a folga das
sapatas;
y. Alinhamento;
z. Balanceamento.
Verificar e corrigir eventuais problemas

n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

m. Todos os agregados;
Sistema de arrefecimento e calefação;
Tubulações de óleo, de combustível, de fluido de freio e de ar comprimido;
Reservatórios, componentes pneumáticos, hidráulicos e amortecedores;
Tubo de admissão entre o filtro de ar e o motor;
Sistema de arrefecimento do motor;
Caixa de mudanças;
Eixo traseiro;
Acionamento hidráulico do freio;
Acionamento hidráulico da embreagem;
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w. Direção hidráulica;
x. Bateria.
Lubrificar com almotolia ou com graxa solta: articulações e tirantes do sistema de aceleração e
freio-motor, dobradiças, fechaduras, alavancas, terminais, cabos e mancais.
e. Buzina, cigarra de alarme e lâmpadas de controle;
f. Faróis e luzes externas;
g. Limpador e lavador de pára-brisa;
h. Ventilação e calefação.
REVISÃO B (30.000 e 40.000 km):
m. Válvulas; regular com motor frio (máximo 50º C);
n. Pré-filtro de combustível: limpar elemento filtrante;
o. Correias em V: examinar o estado e esticá-las se necessário;
p. Filtro de ar: limpar a válvula de descarga automática de pó;
q. Filtro de ar: limpar o coletor de pó;
r. Filtro de ar: comprovar o grau de contaminação do elemento filtrante através da lâmpada indicadora de
manutenção (trocar elemento filtrante se houver indicação de saturação ou no máximo após 2 anos de
uso);
s. Freios: verificar estado das pastilhas, discos, óleo, tambor traseiro, lonas;
t. Aceleração do motor: verificar o estado e funcionamento, regular se necessário;
u. Filtro de combustível: trocar elementos filtrantes;
v. Motor; trocar o óleo e o elemento filtrante (não sendo necessário trocar o óleo, verificar o nível e
abastecer);
w. Alinhamento;
x. Balanceamento.
REVISÃO C (Acima de 50.000km):
m. Motor; trocar o óleo e o elemento filtrante (não sendo necessário trocar o óleo, verificar o nível e
abastecer);
n. Correia dentada; correia do alternador e do ar condicionado: verificar e substituir;
o. Limpeza de bico: verificar e executar;
p. Filtro de combustível: trocar elementos filtrantes;
q. Filtro de ar: comprovar o grau de contaminação do elemento filtrante através da lâmpada indicadora de
manutenção (trocar elemento filtrante se houver indicação de saturação ou no máximo após 2 anos de
uso);
r. Respiros dos agregados: limpar externamente;
s. Batentes de borracha das molas: verificar o estado e, se necessário, substituir;
t. Eixo traseiro: regular o parafuso de encosto da coroa;
u. Pressão dos pneus: calibrar, incluindo o pneu reserva;
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v. Freio a tambor: verificar o desgaste das guarnições das sapatas;
w. Freio de serviço e de estacionamento: verificar o funcionamento e se necessário regular a folga das
sapatas;
x. Direção: verificar a folga do setor, o estado e a folga do mecanismo da direção.
Verificar e corrigir eventuais problemas
cc. Todos os agregados;
dd.
Sistema de arrefecimento e de calefação;
ee. Tubulações de óleo, de combustível, de fluido de freio e de ar comprimido;
ff. Reservatórios, componentes pneumáticos, hidráulicos e amortecedores;
gg. Tubo de transmissão entre o filtro de ar e o motor;
hh.
Sistema de arrefecimento do motor;
ii. Caixa de mudanças;
jj. Eixo traseiro;
kk. Acionamento hidráulico do freio;
ll. Acionamento hidráulico da embreagem;
mm.
Direção hidráulica;
nn.
Bateria;
oo.Verificar: suspensão do motor, amortecedores, fixação da direção, da cabine e do suporte da roda
reserva;
pp.
Grampos U dos feixes de molas;
Rodas:
p. Lubrificar com almotolia ou com graxa solta: articulações e tirantes do sistema de aceleração e
freio-motor, dobradiças, fechaduras, alavancas, terminais, cabos e mancais;
q. Buzina, cigarra de alarme e lâmpadas de controle;
r. Faróis e luzes externas;
s. Limpador de pára-brisa;
t. Ventilação e calefação;
u. Portas, maçanetas, fechaduras e trincos;
v. Manivela de acionamento dos vidros;
w. Caixa de mudanças (troca de óleo);
x. Eixo de mudanças (troca de óleo).
y. Cremalheira do volante do motor: Verificar o estado.
z. Reservatório de combustível: drenar a água condensada e limpar a tela filtrante. Se, necessário, efetuar
limpeza interna.
aa. Alternador: verificar o desgaste das escovas e a folga dos rolamentos;
bb.
Bicos injetores: remover para revisão e teste;
cc. Bomba Injetora: controlar funcionamento. Se necessário, removê-la e encaminhá-la para regulagem
conforme tabela de teste.
dd.
Direção hidráulica: trocar óleo e o elemento filtrante
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1.9

Os serviços deverão ser realizados em oficina a ser contratada mediante autorização do
Responsável pelo setor de Compras com local a ser definido, no horário das 8:00 horas às 17:00 horas.

1.10
Preferencialmente, os interessados deverão ter os seus estabelecimentos localizados em um
raio de 100 kms da sede da Contratada.
1.11
Tal preferência e, não obrigatoriedade, se prende ao caso de que uma empresa interessada, que
tenha a sua sede em uma distancia muito grande, prejudicará a celeridade dos serviços, ocasionando
prejuízo aos munícipes e aos serviços públicos essenciais, em razão da prolongação do período de
indisponibilidade do veículo a ser reparado.
1.12
CASO A EMPRESA CONTRATADA SEJA ESTABELECIDA EM OUTRA CIDADE, A
RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS VEÍCULOS (GUINCHO, ETC.), DE
IDA E DE VOLTA, PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA REFERIDA
EMPRESA, SENDO QUE, TAIS DESPESAS, TAMBÉM, SERÃO DE SUA RESPONSABILIDADE, QUANDO
OCORRER TAIS DESLOCAMENTOS, DENTRO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA- BAHIA
1.13
As empresas interessadas em participar do certame, deverão apresentar junto com os
documentos de habilitação, uma declaração, indicando o correto endereço de localização do seu
estabelecimento, de forma a viabilizar que membros da equipe técnica do município possam agendar no
prazo de até 48 horas, a vistoria e conferencia das instalações e equipamentos da interessada, antes da
adjudicação do objeto, atestando assim a conformidade ou não desta instalação e equipamentos, mediante,
a emissão de parecer de avaliação.
4.10
A Comissão marcará a data da nova sessão para informativo de resultado da vistoria, visando a
adjudicação e credenciamento das empresas aprovadas.
4.11
Serão observadas na vistoria a ser executada, as instalações físicas e equipamentos, para
executar a manutenção dos veículos, conforme, o seguinte:
a) área útil coberta e segura (instalações físicas da oficina) disponível para receber
para manutenção, simultaneamente, no mínimo 03 (três) veículos de porte grande,
inclusive, ônibus e máquinas pesadas (no caso do Lote 02);
b) segurança 24h (vinte e quatro) horas/dia, todos os dias da semana, para os veículos
da Contratante, quando os mesmos estiverem sob sua guarda e responsabilidade,
para realização de manutenção objeto deste Termo;
c) 01 (um) equipamento de regulagem de faróis;
d) 01(um)
equipamento
eletrônico
elétricos/eletrônicos nos veículos.

de

rastreamento

de

problemas

e) 01(uma) máquina de limpeza do sistema de arrefecimento/radiador de veículo.
f)

02 (dois) elevadores para veículos de, no mínimo, 2.500 Kg;

g) 01 (um) carregador de baterias;
h) 01 (um) teste para análise de bateria;
i)

01(um) aparelho de teste para bomba elétrica de combustível;
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j)

Equipamentos para regulagem eletrônica de motor: scanner, teste de bico, ultrasom e multímetro;

k) Equipamentos para serviços de Suspensão: prensa hidráulica, torquímetro e
paquímetro;
l) Equipamentos para serviços de Troca de Correias: gabarito, relógio comparador
e pistola de ponto.
m) 01 (um) Mecânico especializado em mecânica geral;
n) 01 (um) Mecânico especializado em injeção eletrônica;
o) 01 (um) Mecânico eletricista de automóveis;
p) 01 (um) Mecânico pintura e Funilaria.
OBS: No caso das letras “M a P”, em caso da empresa interessada não conter os referidos profissionais,
deverá apresentar declaração de compromisso, assumindo que irá oferecer na assinatura do contrato,
pessoal especializado em manutenção de Veículos automotores, máquinas e equipamentos pesados,
conforme as funções mencionadas.
4.12 O estabelecimento que declarar e não atender as exigências fica sujeito às sanções estabelecidas neste
edital.
PLANILHA DOS LOTES
LOTE 01 SERVIÇOS VEÍCULOS LEVES
ITEM

NOME PADRONIZADO/DESCRIÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SERVIÇOS MECANICOS
SERVIÇOS ELETRO-ELETRONICA
SERVIÇOS DE FUNILARIA
SUSPENSÃO
PINTURA
RETIFICA EM MOTORES
CAPOTARIA
BOMBISTICA
HIDRÁULICA
TORNEARIA
LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO EM VIDROS
TOTAL GERAL DO LOTE 01

UF

QTDE.

H/H
H/H
H/H
H/H
H/H
H/H
H/H
H/H
H/H
H/H
H/H

1800
300
300
150
150
150
150
150
150
150
150

VLR.
UNIT
VALOR TOTAL
R$ 129,00
232.200,00
R$ 137,00
41.100,00
R$ 182,00
54.600,00
R$ 125,00
18.750,00
R$ 157,00
23.550,00
R$ 192,00
28.800,00
R$ 120,00
18.000,00
R$ 156,00
23.400,00
R$ 105,00
15.750,00
R$ 110,00
16.500,00
R$ 130,00
19.500,00
492.150,00

LOTE 02 SERVIÇOS VEÍCULOS PESADOS
ITEM
1

NOME PADRONIZADO/DESCRIÇÃO
SERVIÇOS MECANICOS

UF
H/H

QTDE.
1400

VLR.
UNIT
R$ 282,00

VALOR TOTAL
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400
150
150

R$ 185,00
R$ 200,00
R$ 278,00

74.000,00
30.000,00
41.700,00

PINTURA

H/H
H/H
H/H
H/H

150

R$ 312,00

46.800,00

RETIFICA EM MOTORES

H/H

150

R$ 339,00

50.850,00

CAPOTARIA

H/H

150

R$ 128,00

19.200,00

8

BOMBISTICA

H/H

150

R$ 278,00

41.700,00

9

HIDRÁULICA

H/H

150

R$ 165,00

24.750,00

10

TORNEARIA

150

R$ 266,80

40.020,00

11

LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO EM VIDROS

H/H
H/H

150

R$ 130,00

2
3
4

SERVIÇOS ELETRO-ELETRONICA
SERVIÇOS DE FUNILARIA
SUSPENSÃO

5
6
7

TOTAL DO LOTE 02

19.500,00
783.320,00

VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 1.275.470,00 (duzentos e trinta e nove mil reais)

5.0

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1
Poderão participar do presente Pregão Presencial as Pessoas Jurídicas do Ramo Pertinenteao
Objeto desta Licitação, e que satisfaçam às condições e exigências contidas neste Projeto Básico.
5.2
Poderão participar deste Pregão Pessoas Jurídicas Nacionais que atenderem a todas as
exigências estabelecidas neste Projeto Básico.
5.3

Nenhum representante poderá representar mais de uma Empresa Licitante.

5.4

Não poderá participar da Presente Licitação Consórcios de Empresas.

6.0

DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

6.1. Além das CONDIÇÕES constantes do Edital, a oficina deverá apresentar os documentos a
seguir:
a) No mínimo 01 (um) atestado em nome da empresa, fornecido por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, com características semelhantes às do objeto desta licitação (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, EQUIPAMENTOS E
MÁQUINAS PESADAS), executadas a qualquer tempo, em papel timbrado da empresa/órgão público
emitente do atestado. Em caso de atestados emitidos por órgãos públicos, os mesmos não serão aceitos
apresentados com assinaturas de pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de licitações,
em virtude destes servidores não terem competência legal para atestarem recebimentos de mercadorias;
7.0

FORMA DE PAGAMENTO

7.1
O Pagamento deverá ser efetuado, mediante solicitação de fornecimento/serviços,
acompanhados de Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, após conferência de
quantidade e qualidade dos serviços solicitados.
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7.2
O pagamento será creditado em favor do fornecedor, através de ordem bancária em conta
indicada na proposta, devendo para isso, ficar explicitado o nome do banco e da agência, localidadee número
da conta-corrente em que deverão ser efetivados o crédito, após aceitação e atestado de recebimento
efetuados nas notas fiscais, que deverá ocorrer no Setor de Almoxarifado da PMC ou conforme Ordem de
Fornecimento/Serviços;
8.0 OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
8.1 São obrigações do contratado:
a)
Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura de São Gonçalo dos Campos;
b)
Substituir todo e qualquer material fora do prazo de validade ou com defeito ou que vier a
apresentar vício durante o período de garantia;
c)
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega dos serviços ou conforme Ordem de
Fornecimento/Serviços, incluindo as entregas feitas por transportadoras;
d)
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do fornecimento dos materiais/execução dos serviços;
e)
Entregar os sacos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber às leis do
consumidor;
f)
Manter e fornecer sempre que solicitado, durante toda a execução do contrato, todas as condições
exigidas para sua habilitação e qualificação exigidas na formalização do contrato, conforme prevê o
Regramento Licitatório;
g)
Arcar com as despesas com seguros, entrega, transporte, carga, descarga, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação.
h) A CONTRATADA também deverá:
I. Se responsabilizar e providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito
cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as
despesas com materiais, alimentação, equipamentos, insumos, mão de obra, fretes,
embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos socais e trabalhistas e demais
despesas necessárias à perfeita execução dos serviços/fornecimentos pelo Contratado;
II. Quando solicitado o fornecimento/prestação de serviços da manutenção de veículos, a
Contratada deverá providenciar o objeto de acordo com os tipos discriminados pelo
Município;
III. Eventualmente, mediante prévio acordo entre a secretaria solicitante e a Empresa
Contratada, poderá haver modificação dos itens componentes do objeto especificados,
desde que mantida a equivalência no que se refere à quantidade, qualidade e preço
proposto para cada tipo de serviço/fornecimento;
IV. Quando o Município solicitar qualquer serviço/fornecimento, a Empresa Contratada
deve se responsabilizar por todos os materiais e atividades inerentes, as quais já
estarão incluídas no preço de serviço/fornecimento;
V. A Contratada será responsável por quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a
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terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do contrato, não excluindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;
VI. A Contratada deverá diligenciar para que os serviços/fornecimentos sejam executados
nos horários estabelecidos pela secretaria solicitante, e de acordo com o que foi
solicitado;
VII. A contatada deverá ser responsável pela guarda e acondicionamento devido do
serviço/fornecimento solicitado, até à hora do seu consumo;
VIII. A Contratada deverá orientar, coordenar, acompanhar, dar ordens ao contingente
alocado, resolver quaisquer imprevistos, inclusive a correção de situações adversas,
para o perfeito desenvolvimento das atividades, devendo o representante da empresa
estar munido de telefone celular, devidamente carregado;
IX. A Contratada deverá atender com presteza às solicitações dos participantes no que diz
respeito aos serviços/fornecimentos disponibilizados;
X. Nos casos de disponibilização de equipamentos ou outros materiais pela Secretaria
solicitante, a Contratada se responsabilizará pela integridade dos equipamentos e/ou
materiais que estiverem sob os seus cuidados, ressarcindo a Secretaria solicitante, de
quaisquer despesas decorrentes de sua má utilização, conforme as secretarias
solicitantes;
XI. A Contratada deverá se responsabilizar por seus empregados, em relação as despesas
decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários; encargos previdenciários;
seguros contra acidente; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vales-refeição;
vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas em Lei;
XII. A Contratada deverá assumir responsabilidade por todos os encargos e obrigações
trabalhistas, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com a Contratante;
XIII. A Contratada deverá assumir as responsabilidades por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou
em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências da Contratante;
XIV. A Contratada deverá assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da execução dos serviços/fornecimentos, observando que, a
inadimplência da Contratada, com referência aos encargos não transferirá em
nenhuma hipótese, à Contratante a responsabilidade pelos seus pagamentos, nem
poderá onerar o objeto contratado;
XV. A Contratada deverá manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da
Contratante, porém sem qualquer vínculo empregatício;
XVI. A Contratada deverá manter, ainda, os seus empregados devidamente identificados por
crachás, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer deles cuja
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atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes
ou insatisfatórios à boa ordem e às normas disciplinares da Contratante ou ao interesse
do serviço público;
XVII. A Contratada deverá arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for,
desde que praticada por seus empregados na execução dos serviços/fornecimentos
contratados;
XVIII. A Contratada deverá providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou
irregularidades
constatadas
pela
Contratante
na
prestação
dos
serviços/fornecimentos.
XIX. A Contratada devera 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;
XX. 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;
XXI. Os veículos da ADMINISTRAÇÃO 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;
XXII. A Contratada devera disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as
peças a serem substituídas nos veículos da ADMINISTRAÇÃO, fornecendo relação das
mesmas e seus respectivos códigos, que serão verificados por servidor especialmente
designado pela autoridade competente do órgão;
XXIII. Após a realização dos serviços a Contratada deverá entregar, sob pena de ressarcimento,
as peças avariadas/trocadas juntamente com o veículo no momento da sua liberação;
XXIV. A entrega e/ou devolução do veículo, quando da realização da manutenção, deverá
ocorrer durante o horário de expediente normal do Contratante;
XXV. 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;
XXVI. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto/serviço, de acordo com
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os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
XXVII. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;
XXVIII. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;
XXIX. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
XXX. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
9.0 ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 São atribuições da CONTRATANTE
a)
Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro
das normas e condições deste processo de venda;
b)
Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as especificações e obrigações
assumidas pelo fornecedor;
c)
Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
10.0 DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro
do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado
entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.
11.0 RELAÇÃO DE VEÍCULOS
11.1 Os serviços serão utilizadas nos veículos, discriminados, a seguir, bem como em veículos, que a
Administração possa vir a adquirir futuramente, e, ainda mais, em equipamentos e máquinas pesadas,
pertencentes ao município.
VEICULO
PLACA
Micro ônibus

JRJ 1020

Micro ônibus

NTQ 0711

Micro ônibus

OZR 8877
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Ônibus escolar

NZD 2002

Ônibus escolar

NZD 7768

Ônibus escolar

NZE 6817

Ônibus escolar

ONR 0215

Ônibus escolar

OZM 2557

Ônibus escolar

OZM 0072

Ônibus escolar

PKO 7795

Van box

NZE 0173

Van máster

QTW 2G79

Uno

NYV 7729

Uno

NYV 9325

Uno

QTW 6181

Uno

QTW 1E31

Strada

NYV 7475

strada

PKN 1882

Mobi

PKN 1893

CAMINHAO HR

PKV 8957

MOTO

JQJ 6602

AMB. STRADA

PTJ 4167

AMB. STRADA

PKM 2188

AMB STRADA

PKM 5074

AMB STRADA

PKW 2781

AMB MONTANA

OUX 0081

AMB MONTANA

PKN 7564
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AMB MONTANA

PKN 9377

AMB MONTANA

PKN 0567

AMB SAVEIRO

PKM 1402

AMBU DUCATO

OUX 1840

AMB MASTER

PLK 8D73

MOBI

PKG 4873

MOBI

PKG 0186

MOBI

PKN 8478

MOBI

PKN 5101

MOBI

PLL 7141

MOBI

PLL 0C56

Micro ônibus

NYM 8703

Micro ônibus

PLD 9691

Micro ônibus

PLD 5341

Moto

OUU 1065

AMB fiorino

WTW 9D88

AMB master

WTW 6F82

AMB SAMU

WTW 6F82

MOBI

PKN 3304

SPIN

PJH 1209

PÁ CARREGADEIRA

45 C

COMPACTADOR

JSI 9407

COMPACTADOR

NZU 9019

CAÇAMBA

NYZ 7329
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CACAMBA TRUCK

JSI 9743

PÁ CARREGADEIRA

55 C

PATROL CASE

845 B

RETRO ESCAVADEIRA

JCB 3C

RETRO ESCAVADEIRA

B 95 B NEW
HOLLAND

CAMINÃO PIPA

JMN 4502

CACAMBA TRUCK

0ZH 6771

TRATOR AGRICOLA
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