
ANEXO I

“(MODELO ORIENTATIVO)”

CREDENCIAMENTO

São Gabriel da Palha, ..... de ........... de 2021.

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha

Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão nº 083/2020.

O(s)  abaixo  assinado(s),  na  qualidade  de  responsável(is)  legal(is)  pela 
Empresa  ...............................................,  inscrita  no  CNPJ  sob  o 
nº ................................................  vem pela presente, informar a V.Sªs, que o(a) 
Srº.(ª) ............................................................., portador de identidade nº ................ 
inscrito no CPF sob o nº ............................ é pessoa autorizada a representar, em 
todos  os  atos,  a  pessoa  jurídica  citada  durante  a  realização  do  Pregão  em 
epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a 
recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)



ANEXO II

“(MODELO ORIENTATIVO)”

DECLARAÇÃO

São Gabriel da Palha, ...de............ de 2021.

Ao
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha

Assunto:  Declaração  de  atendimento  de  exigências  habilitatórias  para 
participação no Pregão nº 083/2020.

O(s)  abaixo  assinado(s),  na  qualidade  de  responsável  legal  pela 
Empresa ..................................................................................., inscrita no CNPJ 
sob  o  nº  ..................................................................  DECLARA  que  satisfaz 
plenamente os requisitos de habilitação no certame em epígrafe, de acordo 
com  o  artigo  4º,  inciso  VII  da  Lei  nº  10.520/02,  sob  as  penas  da  lei, 
especialmente as dispostas no art. 7º da Lei citada anteriormente.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)



ANEXO III

RELAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DIESEL

TIPO DE VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS

Nº SECRETARIA VEÍCULO PLACA MODELO/ANO

01 SEC.MUN.ASS.SOCIAL FIAT DUCATO MINIBUS MSR-9517 2011/2010

02 SEC.MUN.ESPORTE E LAZER FIAT DUCATO MINIBUS PPB-5740 2015/2014

03 SEC.MUN.SAÚDE RENAULT MASTER MBUS L3H2 PPE-1491 2016/2015

04 SEC. MUN.EDUCAÇÃO MARCOPOLO VOLARE V8L ODR-3999 2013/2012

05 SEC.MUN.EDUCAÇÃO MARCOPOLO VOLARE V8L ODR-4000 2013/2012

TIPO DE VEÍCULO: ÔNIBUS

Nº SECRETARIA VEÍCULO PLACA MODELO/ANO

01 SEC.MUN.DE SAÚDE MARCOPOLO VOLARE V8L ON QRE-5F36 2019/2018

02 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO VW INDUSCAR FOZ MTX-1140 2011/2010

03 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO M.BENZ COMIL SVELTO U MSQ-9936 2006/2006

04 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO VW COMIL CAMPIONE R MTR-1017 2012/2011

05 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO VW 15.190 EOD E HD ORE OVF-9648 2013/2013

06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO MARCOPOLO VOLARE V6L EO PPI-1635 2017/2016

07 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO VW 15.190EOD E HD ORE QRB-5220 2019/2018

08 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO VW MASCA GRAN MIDI U MTR-1025 2012/2011

09 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO VW MASCA GRAN MIDI U MTR-1024 2012/2011

10 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO VW MASCA GRAN MIDI U MTR-1027 2012/2011

11 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO M.BENZ COMIL CAMPIONER MQS-9937 2007/2006

12 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO VW MASCA GRANMIDI EOD O MSG-1995 2009/2008

13 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO IVECO CITY CLASS 70C16 MTX-1141 2011/2011

14 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO VW 15.190 EOD E HD ORE MTX-1B42 2012/2011

15 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO AGRALE MASCA GRAN MIDI U PPI-1640 2017/2017

16 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO VW 15.190 EOD E HD ORE QRB-5221 2019/2018

17 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO VW 15.190 EOD E HD ORE QRJ-1G50 2020/2019

TIPO DE VEÍCULO: CAMINHÃO

Nº SECRETARIA VEÍCULO PLACA MODELO/ANO

01 SEC.MUN.DE OBRAS MERCEDEZ BENZ L 1214 MRP-1913 1992/1991

02 SEC.MUN.DE OBRAS MERCEDEZ BENZ 708 MQX-1200 1987/1987

03 SEC.MUN.DE OBRAS MERCEDEZ BENZ L 1620 MQK-9145 2006/2005

04 SEC.MUN.DE AGRICULTURA MERCEDEZ BENZ TOCO L1318 MSG-1989 -

05 SEC.MUN.DE AGRICULTURA VOLKWAGEM CAÇAMBA TOCO PPV-7114 2018/2017

06 SEC.MUN.DE AGRICULTURA VOLKWAGEM CAÇAMBA TOCO PPV-7112 2018/2018

07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA FOR CAMINHÃO CAÇAMBA CARGO PPV-9068 2018/2018

08 SEC.MUN.DE AGRICULTURA VOLKWAGEN CAÇAMBA TOCO PPV-7111 2018/2018

09 SEC.MUN.DE AGRICULTURA IVECO TECTOR 240E28 OYD-0030 -

10 SEC.MUN.DE AGRICULTURA VOLKWAGEN PIPA 15.190 CRM PPW-5908 2018/2018

11 SEC.MUN.DE AGRICULTURA MERCEDEZ BENZ CAÇAMBA TRUCK OVF-9647 -

12 SEC.MUN.DE AGRICULTURA FORD CARGO 2423 QRC-0754 2018/2018

13 SEC.MUN.DE SERV. URBANOS FORD CARGO 1517 CN MTX-1147 2012/2011

14 SEC.MUN.DE SERV. URBANOS MERCEDEZ BENZ L 1113 MQX-1368 1976/1976

15 SEC.MUN.DE SERV. URBANOS FORD CARGO 1519 B OYF-1141 2013/2013

16 SEC.MUN.DE SERV. URBANOS FORD CARGO 1519 B OYF-1140 2013/2013

17 SEC.MUN.DE SERV. URBANOS IVECO EUROCARGO 170E22 MTX-1139 2011/2010

18 SEC.MUN.DE SERV. URBANOS FOR CARGO 1723B QRF-2G67 2019/2018

19 SEC.MUN.DE SERV. URBANOS FOR CARGO 1723B QRF-2G65 219/2018

20 SEC.MUN.DE SERV. URBANOS MERCEDEZ BENZ L1620 MPD-5679 2005/2005



21 SEC.MUN.DE SERV. URBANOS MERCEDEZ BENZ ATEGO 1518 MQK-9146 2005/2005

22 SEC.MUN. EDUCAÇÃO MERCEDEZ BENZ 710 MSQ-9935 2006/2006

TIPO DE VEÍCULO: CAMINHONETE

Nº SECRETARIA VEÍCULO PLACA MODELO/ANO

01 SEC.MUN. DE OBRAS TOYOTA BANDEIRANTE MQX-3681 1994/1993

02 SEC.MUN. DE SAÚDE MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL PPI-1631 2019/2018

03 SEC.MUN. DE SAÚDE FIAT TORO FREEDOM AT9 D QRG-0E37 2019/2019

TIPO DE VEÍCULO: VAN

Nº SECRETARIA VEÍCULO PLACA MODELO/ANO

01 SEC.MUN. DE SAÚDE MERCEDEZ BENZ 415CDI SPRINTER PPI-1636 2019/2019

02 SEC.MUN. DE SAÚDE MERCEDEZ BENZ 415CDI SPRINTER PPI-1637 2019/2018

03 SEC.MUN. DE SAÚDE MERCEDEZ BENZ 415CDI SPRINTER OYH-9052 2018/2017
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PREÂMBULO
a) CONTRATANTES: O Município de São Gabriel da Palha, com sua sede na Praça Vicente Glazar, 
nº  159,  nesta  cidade,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  Nº  27.174.143/0001-76,  a  seguir  denominado 
simplesmente  CONTRATANTE  e  a  firma  __________________________,estabelecida  à 
_____________________________________ doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
b) LOCAL E DATA: Lavrado e assinado nesta cidade, na Praça Vicente Glazar, nº 159, sede da 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha no dia ___ do mês de ________ do ano de 2019.
c) REPRESENTANTES:  Representa  o  CONTRATANTE,  a  Senhora 
__________________________,  Prefeita  Municipal,  brasileira,  casada,  residente  na 
_________________________,  nesta  cidade,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n.º 
________________________________ e a CONTRATADA _______________;
d) FUNDAMENTO:  O presente contrato tem como fundamento a Lei  8.666/93 de 21/06/93, suas 
alterações, Processo Administrativo nº. 5422/2020 de 10/09/2019, Pregão Presencial 083/2020 de 
14/12/2020, bem como as Cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:
1.1– O  presente  contrato  tem por  objeto a  prestação  de  serviços  de  manutenção  preventiva  e 
corretiva,  com  fornecimento  de  peças,  componentes  e/ou  acessórios  novos  que  se  fizerem 
necessários, e que deverão ser genuínas ou originais, para os veículos oficiais de médio e grande 
porte, movidos a óleo diesel, que compõem, e que venham a compor a frota da Prefeitura Municipal 
de São Gabriel da Palha.
1.2 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
1.2.1.ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS:
LOTE 1
a) Serviços  mecânicos,  incluindo  serviços  de  motor  (com  exceção  da  retífica),  de  freios,  de 
embreagem, de direção, de escapamento, de suspensão, de caixa de marcha, eixo cardã, diferencial  
e de arrefecimento.
b) Serviços de troca de óleo de motor, óleos lubrificantes (freio, caixa, diferencial), aditivos e troca de 
Filtros (ar, óleo, lubrificantes), todos conforme especificações e referência contidos no ANEXO V.
c)  Serviços  de  injeção  eletrônica,  incluindo  limpeza  de  bico  injetor,  rastreamento  eletrônico  com 
equipamento especializado.
d) Serviços elétricos/eletrônicos, incluindo serviço de manutenção em motor de partida, alternador, 
motores elétricos, ignição eletrônica, lâmpadas, faróis, fusíveis, relés, fios e cabos elétricos.
LOTE 2
a) Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem com equipamento especializado.
LOTE 3
a) Serviços de ar-condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a 
troca de filtros;
LOTE 4
a) Serviços de torno mecânico e solda, executados em chassis, caçambas, eixos dianteiro e traseiro 
dentre outros.
LOTE 5
a) Serviços de funilaria, lanternagem e pintura, incluindo troca e/ou conserto de lataria, assoalhos, 
para choques, carrocerias em alumínio (tipo baú), solda em geral, além da pintura automotiva externa 
ou interna, com polimento, enceramento e/ou faixa de identificação do veículo, com secagem rápida. 
LOTE 6
a) Serviço especializado de retífica de motor, conforme tabela tempária de serviços abaixo:

Item Especificação do Serviço Tempo de Realização 
1 Retifica eixo 04 horas
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2 Retifica bloco – Por cilindro 01 hora
3 Encamisar bloco – Por cilindro 01 hora
4 Retifica bielas – Por biela 30 min
5 Retifica buchas bielas - Por biela 20 min
6 Retifica m. compressor 01 hora
7 Retifica sedes válvulas - Por sede 08 min
8 Retifica válvulas - Por sede 08 min
9 Troca de guias de válvulas - Por sede 08 min

10 Mandrilhar mancai fixo - Por mancai 30 min
11 Mandrilhar buchas comando-Por bucha 30 min
12 Facear cabeçote 01 hora
13 Facear bloco 02 horas
14 Balancear eixo 01 hora
15 Balancear volante 01 hora
16 Balancear platô 01 hora
17 Reposição sedes - Por sede 15 min
18 Montagem do motor 13 horas
19 Recuperar rosca helicóide 30 min
20 Brunimento de cilindro - Por cilindro 20 min
21 Jateamento de cabeçote 30 min
22 Passe: volante e platô - Cada 01 hora
23 Teste magna flux 1 hora 30 min
24 Embuchamento de polia 01 hora
25 Fazer sedes 01 hora
26 Retifica carcaça 1 hora 30 min
27 Montagem de cabeçote 01 hora
28 Regulagem de cabeçote 30 min
29 Projeção de camisas 30 min
30 Remover instalar motor 06  horas
31 Revisar radiador 03 horas
32 Revisar bico - Por bico 10 min
33 Revisar anti câmara - Por câmara 20 min
34 Serviços de Bomba Injetora 04 horas

1.3. FORMA DE EXECUÇÃO
1.3.1.  Os serviços serão executados por profissionais qualificados, no próprio estabelecimento da 
contratada,  devendo  ela  possuir  disponível  para  a  execução  dos  serviços  às  instalações  e 
aparelhamentos técnicos mínimos, conforme segue:

LOTE 01, 03, 04, 05 e 06.
I. Equipamento para análise de sistema de injeção eletrônica; Boxes para manutenção mecânica;
II. Boxes para manutenção elétrica.
III. Ambiente  específico  para  a  troca  de  óleo  com  equipamentos  próprios  e  devidamente 
regularizados no tocante aos órgãos ambientais.
IV. Espaço físico composto de área coberta de no mínimo 200m2 (duzentos metros quadrados);
V. Depósito de sucatas e Resíduos conforme exigência do órgão Ambiental competente – IEMA.
VI. Sistema  de  proteção  contra  incêndio  dentro  dos  padrões  autorizados  pelo  Corpo  de 
Bombeiros, bem como Alvará de Funcionamento expedido pelo Corpo de Bombeiros.
VII. Ferramental completo, necessário e suficiente para a execução de qualquer serviço previsto 
contratualmente, quais sejam pelo menos: Torno Mecânico; Rampa para Troca de óleo; Chave de 
Cubo; Chave de Cachimbo; Caixa de Ferramentas para Mecânicos Completa; Prensa para Molas de 
Caminhões; Poli corte; Rastreador Eletrônico; Macacos Hidráulicos; Talha hidráulica para no mínimo 
1.200  Kg;  Solda  Oxigênio;  Solda  Mig;  Solda  Alumínio;  Teste  para  Bombas Injetoras  Mecânicas, 
Ferramentas necessárias para os serviços de para lanternagem e pintura;
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LOTE 02
I  –  Espaço,  ferramentas  e  profissionais  adequados  à  realização  dos  reparos  nos  veículos,  com 
segurança e precisão fornecendo todo equipamento necessário para manutenção e a correção do 
problema de forma efetiva;

1.3.2. As  especificações  acima  serão  verificadas  no  momento  da  assinatura  do  contrato  pela 
Comissão Especial de Avaliação Técnica
1.3.3.  Os serviços  serão executados observando as melhores normas técnicas,  respeitando com 
fidelidade as especificações originais de fábrica e outras eventuais que forem apresentadas, de forma 
complementar,  pela Prefeitura Municipal  de São Gabriel  da Palha,  conforme orçamento aprovado 
pela Comissão Especial de Avaliação Técnica e ordem de serviço por ela emitida.
1.3.4.  Somente serão empregadas peças, acessórios e materiais genuínos ou originais de fábrica,  
novos, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens recondicionados.
1.3.5. Pelos serviços prestados a empresa vencedora deverá oferecer as seguintes garantias:
I - Garantia de no mínimo 06 (seis) meses ou 10.000 (dez mil) quilômetros - o que vier por último -  
para os serviços e  peças utilizados no motor,  caixa de marcha, transferências e diferencial,  não 
deixando de arcar com os custos de eventuais serviços mal feitos e com sinistros.
II - Garantia de no mínimo 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros - o que vier por último - 
para os demais serviços e peças, não deixando de arcar com os custos de eventuais serviços mal 
feitos e com sinistros.
III -  Garantia de no mínimo 01 (três) meses, para o serviço de alinhamento, balanceamento e/ou  
cambagem, contados da entrega do veículo com a respectiva nota fiscal;
IV  -  No  ato  da  devolução  do  veículo  devidamente  reparado,  a  CONTRATADA  deverá  fornecer 
Certificado de Garantia nos termos deste capítulo, através de documento próprio apresentado em 
anexo à nota fiscal ou anotação (impressa ou carimbada) nela própria.
V - Ocorrendo algum defeito relativo ao problema anterior reparado, durante o período de garantia, a 
CONTRATADA será comunicada e deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contadas 
do recebimento da comunicação, providenciar novo reparo, sem qualquer ônus à Prefeitura Municipal  
de São Gabriel da Palha, ressalvando os casos em que ficar devidamente comprovado que o novo 
defeito não foi decorrente dos serviços prestados e garantidos conforme estabelecido neste capítulo.
VI -  Para o caso de comprovação, conforme mencionado no item imediatamente anterior, deverá 
ocorrer justificativa técnica, que passará pelo crivo da Comissão Especial de Avaliação Técnica, para 
a  aceitação,  caso  contrário  os  serviços  deverão  ser  prestados  sem qualquer  ônus  à  Prefeitura 
Municipal de São Gabriel da Palha.
VII -  Os serviços somente serão considerados executados após aferição promovida pela Comissão 
Especial de Avaliação Técnica, através de testes promovidos por pessoal por ela designado.
VIII - Em todos os casos cujo veículo venha a passar por manutenção junto à contratada, este deverá 
ser devolvido limpo internamente. Havendo a necessidade de o veículo permanecer por um período 
superior a 08h (oito horas) à disposição da contratada para fins de manutenção, este deverá ser  
devolvido devidamente limpo internamente e externamente.
1.4. PRAZO DE EXECUÇÃO
1.4.1. Para fins de execução do objeto contratado, a contratada deverá respeitar os seguintes 
prazos:
I. Os veículos da prefeitura ficarão no prazo máximo de 48 (horas) a disposição da contratada para 
fins de atendimento, computado o prazo contando a partir da sua entrega, seja no pátio da Prefeitura,  
oficina mecânica municipal ou estabelecimento da prestadora dos serviços, conforme o caso, até o 
momento de sua devolução nos mesmos locais designados;
II. Em havendo necessidade de se prorrogar os prazos acima mencionados, caberá a contratada 
apresentar justificativa técnica plausível e somente será aceita a prorrogação caso haja comprovação 
do  fato  que  acarretará  no  retardamento  na  devolução  do  veículo  e  ainda  por  conveniência  da 
administração de São Gabriel da Palha, ressalvando os casos elencados abaixo:
a) Serviços de retífica de motor: 10 (dez) dias;
b) Serviços de funilaria, lanternagem e pintura: 10(dez) dias.
III. Os serviços de guinchos deverão ser atendidos em até 01(uma) hora após o chamado.
1.4.2.  O  serviço  de  alinhamento  e  balanceamento  e/ou  cambagem  deverá  ser  realizado, 
observando os seguintes requisitos e prazos:
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a)  A  montagem  dos  pneus  nas  rodas  dos  veículos,  bem  como  a  prestação  dos  serviços  de 
alinhamento e balanceamento ou cambagem, após cada troca de pneus, deverão ser realizadas nas 
dependências  da  empresa  vencedora,  que  deve  ser  dotada  de  equipamentos  especializados  e 
profissionais  qualificados  para  execução  dos  serviços,  sob  pena  de  aplicação  das  penalidades 
previstas na Legislação em vigor.
b) A substituição dos pneus somente será considerada executada, após conclusão da troca do que 
fora solicitado tão quanto dos serviços de alinhamento e balanceamento ou cambagem de rodas, e 
nestes dois últimos casos, por conveniência da administração;
d) Os  veículos  deverão  ser  retirados  no  pátio  do  Prédio  da  Prefeitura  ou  na  oficina  mecânica 
municipal, sendo a retirada por conta da empresa vencedora;
e) Os veículos não poderão transitar  para fins de deslocamento até  o  pátio  da fornecedora dos 
pneus/serviços e retorno à Prefeitura, na quantidade superior a 10 quilômetros, computada estes, ida 
e  volta  ao  pátio  da  oficina  mecânica  ou  da  Prefeitura.  Nos  casos  de  haver  necessidade  de 
deslocamento superior a este limite, os veículos deverão ser conduzidos através de guincho, sendo 
retirados no pátio da Prefeitura ou da oficina mecânica municipal, sendo a retirada a devolução e o  
deslocamento por conta da fornecedora;
f) O fornecedor é responsável pela entrega do veículo nas condições requisitadas pelo gestor da ata,  
com os pneus calibrados, em plenas condições de uso.
h) O fornecimento de pneus, os serviços de alinhamento e balanceamento e/ou cambagem de rodas 
serão executados respeitando os seguintes prazos:
I  –  As ambulâncias ficarão no máximo 10 (dez)  horas a disposição da fornecedora para fins de 
atendimento,  contando-se  da  entrega  do  veículo,  seja  no  pátio  da  Prefeitura,  oficina  mecânica 
municipal, ou no estabelecimento da fornecedora;
II – Os demais veículos da prefeitura ficarão no máximo 12 (doze) a disposição da fornecedora para 
fins de atendimento, contando-se da entrega do veículo, seja no pátio da Prefeitura, oficina mecânica 
municipal, ou no estabelecimento da fornecedora;
III – Em havendo necessidade de se prorrogar os prazos acima mencionados, caberá a fornecedora 
justificativa plausível e somente será aceita a prorrogação por conveniência da administração de São 
Gabriel da Palha.

1.5. CONDIÇÕES GERAIS.
1.5.1.  Para  cumprimento  do  objeto  contratado,  os  veículos  não  poderão  transitar  para  fins  de 
deslocamento, quantidade superior a dez quilômetros (10 km), computados para o translado a ida e 
volta, tendo como ponto de partida o pátio desta Prefeitura ou da oficina mecânica municipal com 
destino ao estabelecimento da contratada e retorno, e vice versa.
1.5.2. Havendo necessidade de deslocamento superior ao limite mencionado no item imediatamente 
anterior, os veículos deverão ser conduzidos mediante veículo guincho, próprio para a condução, 
sendo retirados, no pátio da Prefeitura ou da oficina mecânica municipal, sendo a retirada, devolução 
e o deslocamento realizado por veículo próprio para este fim, devendo a retirada ser com justificativa 
plausível. O serviço de guicho para dentro e fora do Perímetro de São Gabriel será por conta da 
contratada.
1.5.3.  Caso algum veículo  tenha  alguma avaria  que o impeça de locomoção,  dentro  ou fora  do 
perímetro  de  São  Gabriel  da  Palha,  este  deverá  ser  resgatado  no  local  onde  estiver  avariado, 
imediatamente ou dentro de um prazo coerente que possibilite prioritariamente o seu resgate, sendo 
conduzido até o estabelecimento da contratada para fins dos reparos necessários. 
1.5.4.  A contratada deverá disponibilizar local  adequado para inspeção prévia de todas as peças 
substituídas nos veículos da CONTRATANTE, fornecendo relação destas e seus respectivos códigos, 
que serão verificadas pela Comissão Especial de Avaliação Técnica especialmente designada pela 
Administração.
1.5.5.  A  contratada,  na  execução  dos  serviços  deverá  providenciar  a  devolução  das  peças 
substituídas, bem como fornecer as embalagens das peças novas instaladas, para fins de fiscalização 
por parte da Comissão Especial de Avaliação Técnica.
1.5.6.  Para  a  substituição  de  peças,  componentes  e  execução  dos  serviços,  a  contratada 
deverá  adotar  como base  de  preços  para  elaboração dos  seus  orçamentos  o  sistema de 
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eletrônica AUDATEX, ou tabela fornecida pela Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, 
conforme ANEXO VI.
1.5.6.1 No caso em que, peças ou serviços não estejam contemplados na tabela AUDATEX ou 
na tabela de preços fornecida pela Prefeitura Municipal, a Comissão Especial de Avaliação 
Técnica, convocará o Departamento de Compras para fins de promoção de coleta de preços, 
através de ampla pesquisa de mercado, para a obtenção dos melhores preços das peças ou 
serviços, se for o caso.
1.5.6.2. Caso os preços contemplados pelo sistema audatex estiveram superiores aos preços 
praticados  no  mercado,  a  contratada  deverá  seguir  os  preços  de  mercado,  com  aval  da 
Comissão Especial de Avaliação Técnica.
1.5.7. Somente será admitida a subcontratação, nos casos previstos no objeto ora contratado e 
na  ocorrência  de  casos  excepcionalmente  comprovados  e  justificados  tecnicamente,  que 
configure a impossibilidade de execução com recurso próprio, com a devida aprovação da 
Comissão Especial de Avaliação Técnica.
1.5.8. A  contratada  deverá  instalar  (sem  custos)  o  sistema  Audatex  (Versão  Light  -  Módulos 
orçamentos e consulta de peças) em 2 computadores da prefeitura para análise e acompanhamento 
da Prefeitura juntamente com a Comissão Especial de Avaliação Técnica.
1.5.9. A empresa vencedora deverá apresentar para fins de assinatura do contrato o comprovante de 
situação cadastral expedido pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, 
compatível com a atividade exercida pela contratada conforme CNAE.
1.5.10.  Toda mão de obra executada deverá ser discriminada minuciosamente, incluindo quais os 
serviços foram realizados e tempo necessário para cada item, caso contrário, o serviço não será 
aprovado. 
1.6. Estimativo de gastos por secretaria para 1 ano.

SECRETARIA PEÇAS SERVIÇOS

Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento 
Social e Família

R$ 8.000,00 R$ 5.000,00

Secretaria Municipal de Saúde R$ 130.000,00 R$ 60.000,00

Secretaria Municipal de Educação
R$ 130.000,00
R$ 70.000,00
R$ 20.000,00

R$ 75.000,00
R$ 35.000,00
R$ 10.000,00

Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano R$ 100.000,00 R$ 50.000,00

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte R$ 120.000,00 R$ 50.000,00

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Agropecuário

R$ 200.000,00 R$ 100.000,00

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer R$ 15.000,00 R$ 5.000,00

Total estimado: R$ 793.000,00 R$ 390.000,00

Valor global: R$ 1.183.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR, CONDIÇÕES E PROCESSO DE PAGAMENTO.
2.1 –  Pelos serviços objeto deste contrato a CONTRATANTE pagará á CONTRATADA, os valores 
correspondentes a cada peça ou serviço executados, mediante comprovação de execução fornecida 
pela COMISSÃO FISCALIZADORA. através de atestados ou relatórios, utilizando-se como parâmetro 
a “Tabela AUDATEX”, ou tabela fornecida pela Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha – ES, 
sendo aplicado a estas o percentual de desconto de .....% (.....).
2.2 – Estima-se que cada Secretaria utilizará os valores acima mencionados, no período de 12 (doze) 
meses contados da assinatura do presente contrato, e os reparos serão executados a medida do 
necessário;
2.3  –  A liquidação  será  feita  pela  Secretaria  Municipal  cujo  veículo  encontra-se  lotado,  que 
posteriormente  encaminhará  ao  Departamento  de  Contabilidade  para  o  processamento  legal  da 
despesa necessário ao pagamento a ser feito pelo Departamento de Gestão Financeira e Tesouraria.
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2.4 – O pagamento referente à presente contratação ocorrerá até o dia 10º (décimo) dia de cada mês 
subsequente ao que forem realizados os reparos, mediante apresentação de Nota Fiscal nos termos 
dos Protocolos Federais nº 42/2009 combinado com o Protocolo Federal nº 196/2010, anexada as 
autorizações expedidas pela Secretaria Municipal cujo veículo encontra-se lotado.
2.5 – Deverão ser apresentadas acompanhado da nota fiscal comprovantes de regularidade junto as 
Fazendas  Públicas  Federal,  Estadual  e  Municipal  do  domicílio  ou  sede  da  contratada  ou  outra 
equivalente na forma da Lei, bem como as de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas 
(CNDT) de acordo com a Lei 12440 de 7 de julho de 2011.
2.6 – Havendo necessidade de apresentação de novos documentos ou a sua correção, a Contratada 
será notificada para tomar as providências necessárias, interrompendo a contagem de tempo para 
efeito de pagamento até a regularização do processo, quando a CONTATADA será considerada apta 
para o recebimento do pagamento correspondente.
2.7 – Ocorrendo erros na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à Contratada para 
correção,  ficando  estabelecido  que  o  prazo  para  pagamento  será  contado  a  partir  da  data  de 
apresentação da nova fatura devidamente corrigida.
2.8 –  A Prefeitura de São Gabriel  da Palha poderá deduzir  dos pagamentos importâncias que, a 
qualquer título, lhe forem devidos pela Contratada, em decorrência de descumprimento contratual.
2.9  –  O  pagamento  da  fatura  somente  será  feito  em  carteira  ou  cobrança  simples,  sendo 
expressamente vedada a contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária 
ou de terceiros.
2.10 –  Nos preços já estarão incluídos todos os custos e despesas administrativas, lucros, demais 
insumos necessários à sua composição, bem como ainda as demais, tais como as com pessoal,  
direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros, licenças, impostos e taxas que incidam ou venham a 
incidir na execução do objeto contratado e outros eventuais quando for o caso.
CLÁUSULA TERCEIRA –   DA REVISÃO DOS PREÇOS  
3.1  –  A Contratada  tem direito  ao  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  procedendo-se  à 
revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém com 
consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no 
presente instrumento;
3.2 –  A Contratada, quando for o caso, deverá formular à Prefeitura Municipal de São Gabriel da 
Palha  requerimento  para  a  revisão  do  preço  do  contrato,  comprovando  a  ocorrência  de  fato 
imprevisível  ou  previsível,  porém  com  consequências  incalculáveis,  que  tenha  onerado 
excessivamente as obrigações contraídas por ela. 
a) - A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de fabricante, notas  
fiscais  de  aquisição  de  matérias-primas,  de  transporte  de  mercadorias,  alusivas  à  época  da 
elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.
b) - Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativos 
entre  a  data  de  formulação  da  proposta  e  do  momento  do  pedido  de  revisão  do  contrato, 
evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 
c) -  A Prefeitura de São Gabriel  reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à 
revisão do contrato.
3.3 – Independentemente de solicitação, a administração poderá convocar a contratada para negociar 
a  redução  dos  preços,  mantendo  o  mesmo  objeto  cotado,  na  qualidade  e  nas  especificações 
indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado. O Valor do presente contrato  
poderá sofrer redução ou recomposição, mediante comprovação por parte do CONTRATANTE, de 
que houve também redução nos preços dos combustíveis,  devidamente autorizado pelos órgãos 
competentes junto às distribuidoras.
3.4 – As alterações decorrentes da revisão do contrato serão registradas através de apostilamento ao 
Contrato, conforme § 8' do Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1 - DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das dotações 
orçamentárias previstas para o exercício de 2021.
CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
5.1 – O objeto deste certame, será peça de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelos 
Fiscais  de  Contratos  abaixo  identificados,  a  quem  caberá  a  certificação  da  Nota  Fiscal/Fatura 
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correspondente ao serviço prestado.
I – Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família:
ROSIELI VIAL ALVES DE AMORIM, Matrícula n.º 006048, Cargo: Assistente Administrativo
II – Secretaria Municipal de Saúde:
DEJAIR SARMENTO, Matrícula n.º 6203, Cargo: Diretor do Departamento de Transporte em Saúde
III – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica:
ANA PAULA DOS SANTOS DUMER, Matrícula n.º 6462, Cargo: Assistente Administrativo.
IV – Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano:
FRANCIELLY MAÇÃO, Matrícula n.º 2972, Cargo: Assistente administrativo.
V – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte:
MARIA DA PENHA VILLELA, Matrícula n.º 002980, Cargo: Assistente Administrativo.
VI – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário:
WAGNER MACHADO, Matrícula n.º 004076, Cargo: Assistente Administrativo.
VII - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:
MÁRIO PEREIRA BATISTA, Matrícula n.º 005959, Cargo: Diretor de Esportes.

5.2. A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação e 
reapresentação, acrescendo-se, ao prazo de vencimento, os dias que se passarem entre a data da 
devolução e a da reapresentação.
5.3. As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  da  Comissão,  no 
acompanhamento  e  na  fiscalização  das  aquisições  realizadas,  deverão  ser  solicitadas  à 
Administração Municipal, em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis.
5.4. A  execução do  contrato  será  acompanhada  pela  Comissão  Especial  de  Avaliação  Técnica, 
instituída pela Portaria Nº 549/2013, de 28 de junho de 2013, alterada pela portaria Nº 710/2013, de 
13 de agosto de 2013
5.5. As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  da  Comissão,  no 
acompanhamento  e  na  fiscalização  das  aquisições  realizadas,  deverão  ser  solicitadas  à 
Administração Municipal, em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis.
CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA
6.1 – DO PRAZO: O presente contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura.
6.2 – DA PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, limitados a 60(sessenta) meses, na forma do que dispõe o art. 57, inciso II da Lei Federal  
8.666/93 consolidada;
a)  A prorrogação somente se dará, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas 
para Administração.
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 – Além das obrigações que lhe são comuns e peculiares, cabe exclusivamente a CONTRATADA:
7.1. Executar o objeto deste Termo de Referência, rigorosamente de acordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência, no Edital Licitatório e na proposta, obedecidos aos critérios e 
padrões  de  qualidade  predeterminados,  devidamente  instalados  e  em  condições  de  pleno 
funcionamento.
7.2.  Assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais,  trabalhistas  e  comerciais  resultantes  da 
adjudicação do objeto do contrato;
7.3. Permitir e facilitar a fiscalização do Contrato, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os 
informes e esclarecimentos solicitados;
7.4. Fornecer todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 
7.5. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente por 
conta e risco da empresa CONTRATADA, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o 
original, as peças substituídas ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, 
imperfeições ou recusados pela Prefeitura, decorrente de culpa da CONTRATADA, inclusive por em-
prego de mão de obra, acessórios ou materiais impróprios ou, de qualidade inferior, sem que tal fato 
possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisi-
ções e serviços recebidos pela CONTRATANTE mas cujas irregularidades venham a surgir quando 
da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia. 
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7.6.  Fornecer todo o material e documentação técnica necessária para a perfeita administração e 
acompanhamento do Contrato, tais como códigos de peças, tabela de preços, códigos e rotinas de 
operação, planos de manutenção recomendados pela fábrica, tabelas de tempo de serviço e reparos, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação formal pela CONTRATANTE ou pela Co-
missão Especial.
7.7. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, repre-
sentantes ou propostos, direta ou indiretamente, a CONTRATANTE, inclusive aos decorrentes de ser-
viços prestados ou peças fornecidas com vícios ou defeitos, durante os prazos de validade das garan-
tias, mesmo depois do vencimento do Contrato. 
7.8.  Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidas da CONTRATANTE, incluindo todos 
os pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda em casos 
de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não transferindo tal responsabilida-
de a terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para orçamento até a entrega do mesmo 
à CONTRATANTE. 
7.9. Manter durante a vigência do Contrato e suas possíveis prorrogações as mesmas condições de 
habilitação para contratar com a Administração Pública exigidas na licitação, apresentando sempre 
que exigido os comprovantes de regularidade fiscal. 
7.10. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de represen-
tante ou preposto para tratar com a CONTRATANTE;
7.11. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
CONTRATADA;
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
8.1  –  Além  das  obrigações  que  já  lhe  são  comuns  e  peculiares,  cabe  exclusivamente  ao 
CONTRATANTE:
a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
b) Notificar,  formal  e  tempestivamente,  a  CONTRATADA  sobre  irregularidades  observadas  no 

cumprimento do Contrato; 
c) Observar  para  que,  durante  a  vigência  do  contrato,  sejam mantidas  todas  as  condições  de 

habilitação  e  qualificação  exigidas  na  licitação,  bem  assim,  a  sua  compatibilidade  com  as 
obrigações assumidas.

d) Emitir  e  Fornecer  à  contratada,  junto  com  cópia  da  Nota  de  Empenho  ou  Autorização  de 
Compra/Execução  de  Serviços,  todos  os  elementos  que  possam  ser  indispensáveis  ao 
fornecimento do objeto.

e) Atestar a entrega do objeto, em relação a sua qualidade e quantidade, observando as condições 
estabelecidas neste Termo de Referência e Edital Licitatório.

f) Efetuar o pagamento à contratada, nos termos estabelecidos na Cláusula Sexta deste Termo de 
Referência.

g) Acompanhar a execução do contrato, podendo intervir para fins de ajustes ou suspensão dos 
serviços; 
CLÁUSULA NONA -   DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   
9.1  – A  CONTRATADA  deverá  observar  rigorosamente  as  condições  estabelecidas  para  o 
fornecimento  do objeto  contratado,  sujeitando-se  às  penalidades constantes  no art.  7º  da Lei  nº 
10.520/02 e nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações;
9.2 –  Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, o Município de São Gabriel da 
Palha poderá aplicar à contratada, garantido o contraditório e ampla defesa, as sanções, previstas 
nos artigos 86, 87 da Lei Federal  8.666/93 consolidada em consonância com o artigo 7º da Lei  
Federal 10.520/02, bem como multas pecuniárias estabelecidas neste instrumento contratual.
9.3 – Os casos de multa obedecerão aos seguintes parâmetros:
a) Para os efeitos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, fica estabelecida a multa cominatória de 10% (dez por 
cento)  sob  o  valor  global  do  contrato,  a  ser  aplicada  em caso  de  infringência  de  qualquer  das 
cláusulas contratuais celebradas, no presente instrumento e/ou da proposta apresentada;
b) Caso a contratada não venha a cumprir o prazo de execução dos serviços, será a ela aplicada a 
multa de mora no valor correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, estabelecida sobre o 
valor total do contrato.
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c) Pelo não fornecimento do objeto licitado após a assinatura do contrato, além de ser aplicada multa  
na forma estabelecida na alínea “a” desta  cláusula a  Administração Municipal  poderá rescindir  o 
contrato.
d) A multa deverá ser  recolhida no prazo máximo de 05 (cinco)  dias úteis,  a contar  da data do 
recebimento da comunicação enviada pelo Município de São Gabriel da Palha.
e) O valor da multa poderá ser descontado na Nota Fiscal ou no crédito em favor da contratada 
existente na PMSGP. 
f) As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência 
administrativa.
g) Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a CONTRATADA o contraditório 
e ampla defesa.
h) As sanções poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais penalidades previstas na lei.
9.4 – As penalidades serão aplicadas, e no caso de suspensão de licitar, a contratada deverá ser 
descredenciada por período previsto em lei, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato 
e das demais cominações legais;
9.5 – As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório;
9.6 –  Os montantes relativos às multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao contratado;
9.7 –  Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a  
rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados de eventuais 
saldos a receber pelo contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 – A inexecução total  ou parcial  do Contrato  enseja  a  sua rescisão,  com as consequências 
contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste 
instrumento. 
10.1.1 – Constituem motivos para rescisão do Contrato:
a ) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b ) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c ) A lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade, da 
conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
d ) O atraso injustificado no início da execução dos serviços;
e ) A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
f ) A subcontratação  total  do  seu  objeto,  a  associação  do  Contrato  com outrem,  a  cessão  ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
g ) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
h ) O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da lei 
8.666/93, consolidada;
i ) A decretação de falência, ou instauração de insolvência civil;
j ) A dissolução da sociedade;
k ) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato;
l ) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado 
pela  máxima  autoridade  da  esfera  administrativa  a  que  está  subordinado  o  CONTRATANTE  e 
exaradas no processo administrativo que se refere o Contrato;
m ) A  ocorrência  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  regularmente  comprovada,  impeditiva  da 
execução do Contrato;
n ) O atraso superior a 30(trinta) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes dos 
serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado à CONTRATADA de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 
até que seja normalizada a situação;
o ) A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do Contrato, deverá ser procedida de 
justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.2 – A rescisão do Contrato poderá ser:
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a ) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos específicos enumerados 
neste contrato, ou razões de interesse público justificados;
b ) Amigável,  por  acordo  entre  as  partes  e  reduzido  a  termo  no  processo,  desde  que  haja 
conveniência para a Administração;
c ) Judicial, nos termos da legislação.
10.3 – A  rescisão  administrativa  ou  amigável  deverá  ser  precedida  de  autorização  descrita  e 
fundamentada da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha.
10.4 – Em caso algum a Prefeitura pagará indenização à CONTRATADA por encargos resultantes da 
Legislação Trabalhista, Previdenciária, Fiscal e Comercial, bem como aqueles resultantes de atos 
ilícitos  praticados  pela  CONTRATADA  e  seus  prepostos  a  terceiros,  e  nem  estará  sujeita  às 
indenizações provenientes de atos ou fatos que venham a ocorrer em desacordo com as normas de  
segurança do trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
11.1 – Os casos omissos nesse Contrato serão resolvidos aplicando a Lei 8.666/93 consolidada e 
demais legislações aplicáveis à espécie, no que couberem.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SUBCONTRATAÇÃO
12.1 – A subcontratação total ou parcial do objeto do presente contratado, a cessão ou transferência,  
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, somente poderá ocorrer com a anuência  
do CONTRATANTE;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ADITAMENTO
13.1 –  A partir  da assinatura deste contrato, a este passam a ser aplicáveis todos os termos de 
aditamento que vierem a ser celebrados e que importem em alteração de qualquer condição descrita  
no presente contrato,  desde que sejam assinados por  representantes das partes,  observados os 
limites e as formalidades legais, bem como ocorrerem por conveniência da administração.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE
15.1 – O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento 
ao  disposto  no  art.  61,  parágrafo  único  da  Lei  nº  8.666/93,  correndo  a  despesa  por  conta  da 
CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1  –  Para  as  questões  suscitadas  e  não  resolvidas  administrativamente,  fica  eleito  o  Foro  da 
Comarca de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, com expressa renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem justos, combinados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Gabriel da Palha, em........... de .................................... de 2020.

Prefeita Municipal
CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas: CPF:



ANEXO V
ESPECIFICAÇÕES DE REFERÊNCIA ÓLEO DE MOTOR, ÓLEOS LUBRIFICANTES (FREIO, 
CAIXA, DIFERENCIAL) E ADITIVOS E TROCA DE FILTROS (AR, ÓLEO, LUBRIFICANTES)

Nº CÓDIGO UNID. ESPECIFICAÇÃO
00001 00041365 PÇ FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 2R0 127177C 4DE 
00002 00041366 PÇ FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 2992662 IVECO
00003 00023910 PÇ FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA FS 1015 VOLARE V8 
00004 00011866 PÇ FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 90541.18.8.0008 
00005 00030755 PÇ FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 90541.18.8.0022 
00006 00041367 PÇ FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2995655 
00007 00025659 PÇ FILTRO DE AR CA 5626 PU 
00008 00041368 PÇ FILTRO DE AR 9382 9614 IVECO
00009 00026508 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2992300 UFI24 H20 01 
00010 00037431 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL 90541.151.0027 ÔNIBUS VW
00011 00043061 PÇ FILTRO DE AR 6007001743003 VOLARE V8
00012 00043062 PÇ FILTRO DE AR INTERNO 6007001744001 VOLARE V8
00013 00023443 PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL CUMMINS 5262311 FF5706 VOLARE V8
00014 00007822 PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL FCI 1660 
00015 00025100 PÇ FILTRO DE ÓLEO CUMMINS 5262313 LF6352 VOLARE V8
00016 00011868 PÇ FILTRO DE AR C17308 
00017 00037593 PÇ FILTRO DE AR 3760948204 MB OF 1722 
00018 00037598 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE MB 1318 0001801609 
00019 00031917 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE 0001800809 PL366 MB 1214 
00020 00041831 PÇ FILTRO DE AR 0010944504, AP8528 MBB 708 
00021 00041832 PÇ FILTRO DE AR 3080947104, AS801  MBB 708 
00022 00041833 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE 3431840025, PL442 MBB 708 
00023 00039454 PÇ FILTRO DE AR 1781198003  - TOYOTA 
00024 00033708 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE TOYOTA PL 364 
00025 00036337 PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL TRUK L1620 3760927301 
00026 00036338 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE TRUK L1620 0031843301 
00027 00036339 PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL MB 1518 ATEEGO 0000901251 
00028 00041820 PÇ FILTRO DE AR AP9496  MB 1518 
00029 00034733 PÇ FILTRO SEDIMENTADOR MB 1518  A99794770015KZ, R12030MB
00030 00037599 PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL MB 1214 0000901151 
00031 00041847 PÇ FILTRO DE AR 1310636080  ARS 1013 DUCATO
00032 00041850 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE 71749828 FIAT DUCATO
00033 00041851 PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL 77365902  FIAT
00034 00039584 PÇ FILTRO DE AR 1780121050 TOYOTA
00035 00039586 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE 9091510003 TOYOTA
00036 00026900 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL 3760927301 - CAMINHÃO L1620
00037 00037592 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE 0031843301 CAMINHÃO L1620
00038 00036365 PÇ FILTRO DE AR CAMINHÃO 3760948104 CAMINHÃO L1620
00039 00036372 PÇ FILTRO VÁLVULA APU 4324100201 CAMINHÃO L1620 
00040 00037597 PÇ FILTRO DE AR 3740947104 MB L1318
00041 00039485 PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL 0000901551 MB L1318
00042 00041863 PÇ FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 9584770115 MB L1318
00043 00042634 BD AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO - ARLA 32 



ANEXO VI - TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS FORNECIDA PELA PREFEITURA

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS VLR DA 
HORA

LOTE 01

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 
COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS NOVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, 
E QUE DEVERÃO SER GENUÍNAS OU ORIGINAIS, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS 
PESADOS, DIESEL DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM E AQUELES 
QUE  VENHAM  A  COMPOR  A  FROTA  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO 
GABRIEL DA PALHA.

ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO:
a) Serviços mecânicos, incluindo serviços de motor (com exceção da retífica), 
de freios,  de embreagem, de direção,  de escapamento,  de suspensão,  de 
caixa de marcha, eixo cardã, diferencial e de arrefecimento.

b)  Serviços  de  troca  de  óleo  de  motor,  óleos  lubrificantes  (freio,  caixa, 
diferencial), aditivos e troca de Filtros (ar, óleo, lubrificantes), todos conforme 
especificações e referência contidos no ANEXO V.

c)  Serviços  de  injeção  eletrônica,  incluindo  limpeza  de  bico  injetor, 
rastreamento eletrônico com equipamento especializado.

d) Serviços elétricos/eletrônicos, incluindo serviço de manutenção em motor 
de partida, alternador, motores elétricos, ignição eletrônica, lâmpadas, faróis, 
fusíveis, relés, fios e cabos elétricos.

- Valor do serviço/hora foi fornecido pela Prefeitura Municipal

R$ 87,00

LOTE 02

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 
COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS NOVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, 
E QUE DEVERÃO SER GENUÍNAS OU ORIGINAIS, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS 
PESADOS, DIESEL DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM E AQUELES 
QUE  VENHAM  A  COMPOR  A  FROTA  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO 
GABRIEL DA PALHA.

ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO:
a) Serviços  de  alinhamento,  balanceamento  e  cambagem  com  equipamento 

especializado.

- Valor do serviço/hora foi fornecido pela Prefeitura Municipal

R$ 87,00

LOTE 03

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 
COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS NOVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, 
E QUE DEVERÃO SER GENUÍNAS OU ORIGINAIS, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS 
PESADOS, DIESEL DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM E AQUELES 
QUE  VENHAM  A  COMPOR  A  FROTA  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO 
GABRIEL DA PALHA.

R$ 87,00



ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO:
a) Serviços  de  ar-condicionado,  incluindo  a  higienização,  reposição  de  gás 

refrigerante, bem como a troca de filtros;
- Valor do serviço/hora foi fornecido pela Prefeitura Municipal.

LOTE 04
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 
COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS NOVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, 
E QUE DEVERÃO SER GENUÍNAS OU ORIGINAIS, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS 
PESADOS, DIESEL DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM E AQUELES 
QUE  VENHAM  A  COMPOR  A  FROTA  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO 
GABRIEL DA PALHA.

ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO:
a) Serviços de torno mecânico e solda, executados em chassis, caçambas, eixos 

dianteiro e traseiro dentre outros.

- Valor do serviço/hora foi fornecido pela Prefeitura Municipal.

R$ 87,00

LOTE 05

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 
COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS NOVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, 
E QUE DEVERÃO SER GENUÍNAS OU ORIGINAIS, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS 
PESADOS, DIESEL DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM E AQUELES 
QUE  VENHAM  A  COMPOR  A  FROTA  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO 
GABRIEL DA PALHA.

ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO:
a) Serviços de funilaria, lanternagem e pintura, incluindo troca e/ou conserto de 

lataria, assoalhos, para choques, carrocerias em alumínio (tipo baú), solda em 
geral,  além  da  pintura  automotiva  externa  ou  interna,  com  polimento, 
enceramento e/ou faixa de identificação do veículo, com secagem rápida.

- Valor do serviço/hora foi fornecido pela Prefeitura Municipal.

R$ 87,00

LOTE 06

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 
COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS NOVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, 
E QUE DEVERÃO SER GENUÍNAS OU ORIGINAIS, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS 
PESADOS, DIESEL DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM E AQUELES 
QUE  VENHAM  A  COMPOR  A  FROTA  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO 
GABRIEL DA PALHA.

ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO:
a) Serviço especializado de retífica de motor, conforme tabela de serviços tempária 
abaixo.
1: Retifica eixo - 04 horas
2: Retifica bloco - Por cilindro - 01 hora
3: Encamisar bloco - Por cilindro - 01 hora
4: Retifica bielas - Por biela - 30 min
5: Retifica buchas bielas - Por biela - 20 min
6: Retifica m. compressor - 01 hora
7: Retifica sedes válvulas - Por sede - 08 min

R$ 87,00



8: Retifica válvulas - Por sede - 08 min
9: Troca de guias de válvulas - Por sede - 08 min
10: Mandrilhar mancai fixo - Por mancai - 30 min
11: Mandrilhar buchas comando - Por bucha -30 min
12: Facear cabeçote - 01 hora
13: Facear bloco - 02 horas
14: Balancear eixo - 01 hora
15: Balancear volante - 01 hora
16: Balancear platô - 01 hora
17: Reposição sedes - Por sede - 15 min
18: Montagem do motor - 13 horas
19: Recuperar rosca helicóide - 30 min
20: Brunimento de cilindro - Por cilindro - 20 min
21: Jateamento de cabeçote - 30 min
22: Passe: volante e platô - Cada - 01 hora
23:Teste magna flux - 1 hora 30 min
24: Embuchamento de polia - 01 hora
25: Fazer sedes - 01 hora
26: Retifica carcaça - 1 hora 30 min
27: Montagem de cabeçote - 01 hora
28: Regulagem de cabeçote - 30 min
29: Projeção de camisas - 30 min
30: Remover instalar motor - 06 horas
31: Revisar radiador - 03 horas
32: Revisar bico - Por bico - 10 min
33: Revisar anti câmara - Por câmara - 20 min
34: Serviços de Bomba Injetora - 04 horas

- Valor do serviço/hora foi fornecido pela Prefeitura Municipal.



ANEXO VII - MODELO ORIENTATIVO DE PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

00001  LOTE 01Ítem

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU
ACESSÓRIOS NOVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, E
QUE DEVERÃO SER GENUÍNAS OU ORIGINAIS, PARA OS
VEÍCULOS OFICIAIS PESADOS, MOVIDOS A ÓLEO DIESEL,
DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM E AQUELES
QUE VENHAM A COMPOR A FROTA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME
ABAIXO:

REFERÊNCIA PARA COTAÇÃO DE PEÇAS: PROPOSTA
COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DO SISTEMA
AUDATEX E TABELA AUXILIAR

1,000SERV00020701 8,000 8,00

8,00Valor Total do Lote R$

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

00002  LOTE 02Ítem

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU
ACESSÓRIOS NOVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, E
QUE DEVERÃO SER GENUÍNAS OU ORIGINAIS, PARA OS
VEÍCULOS OFICIAIS PESADOS, MOVIDOS A ÓLEO DIESEL,
DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM E AQUELES
QUE VENHAM A COMPOR A FROTA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME
ABAIXO:

REFERÊNCIA PARA COTAÇÃO DE PEÇAS: PROPOSTA
COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DO SISTEMA
AUDATEX E TABELA AUXILIAR.

1,000SERV00020701 8,000 8,00

8,00Valor Total do Lote R$

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

00003  LOTE 03Ítem

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU
ACESSÓRIOS NOVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, E
QUE DEVERÃO SER GENUÍNAS OU ORIGINAIS, PARA OS
VEÍCULOS OFICIAIS PESADOS, MOVIDOS A ÓLEO DIESEL,
DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM E AQUELES
QUE VENHAM A COMPOR A FROTA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME
ABAIXO:

REFERÊNCIA PARA COTAÇÃO DE PEÇAS: PROPOSTA
COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DO SISTEMA
AUDATEX E TABELA AUXILIAR

1,000SERV00020701 8,000 8,00

8,00Valor Total do Lote R$

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

00004  LOTE 04Ítem

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU

1,000SERV00020701 8,000 8,00



ANEXO VII - MODELO ORIENTATIVO DE PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

ACESSÓRIOS NOVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, E
QUE DEVERÃO SER GENUÍNAS OU ORIGINAIS, PARA OS
VEÍCULOS OFICIAIS PESADOS, MOVIDOS A ÓLEO DIESEL,
DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM E AQUELES
QUE VENHAM A COMPOR A FROTA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME
ABAIXO:

REFERÊNCIA PARA COTAÇÃO DE PEÇAS: PROPOSTA
COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DO SISTEMA
AUDATEX E TABELA AUXILIAR.

8,00Valor Total do Lote R$

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

00005  LOTE 05Ítem

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU
ACESSÓRIOS NOVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, E
QUE DEVERÃO SER GENUÍNAS OU ORIGINAIS, PARA OS
VEÍCULOS OFICIAIS PESADOS, MOVIDOS A ÓLEO DIESEL,
DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM E AQUELES
QUE VENHAM A COMPOR A FROTA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME
ABAIXO:

REFERÊNCIA PARA COTAÇÃO DE PEÇAS: PROPOSTA
COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DO SISTEMA
AUDATEX E TABELA AUXILIAR.

1,000SERV00020701 8,000 8,00

8,00Valor Total do Lote R$

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

00006  LOTE 06Ítem

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU
ACESSÓRIOS NOVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, E
QUE DEVERÃO SER GENUÍNAS OU ORIGINAIS, PARA OS
VEÍCULOS OFICIAIS PESADOS, MOVIDOS A ÓLEO DIESEL,
DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM E AQUELES
QUE VENHAM A COMPOR A FROTA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME
ABAIXO:

REFERÊNCIA PARA COTAÇÃO DE PEÇAS: PROPOSTA
COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DO SISTEMA
AUDATEX E TABELA AUXILIAR.

1,000SERV00020701 8,000 8,00

8,00Valor Total do Lote R$

48,00Valor Global R$



Planilha1

Página 1

PLANILHA ORIENTATIVA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULOS DIESEL
LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6

1. Despesas Administrativas

2. Despesas Operacionais

3. Material de consumo

4. IMPOSTOS
4.1 ISS (%)

4.2 CONFINS (%)

4.3 PIS (%)

5. Lucro (BDI)

6. Valor Hora Total R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO VIII

SERVIÇOS /  CUSTOS           
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EDITALEDITAL
PPREGÃOREGÃO P PRESENCIALRESENCIAL  NN.º .º 083083/2020/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, com sede na Praça Vicente 
Glazar,  nº 159  – Centro,  São Gabriel  da Palha – ES, por intermédio de seu Pregoeiro, 
designado  conforme  abaixo,  de  acordo  com  a  Lei  n.º  10.520/02  e  a  Lei  n.º  8.666/93 
consolidada, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação nos termos deste edital a partir 
das 10 h (dez horas) do dia 05 de fevereiro de 2021.

I – CONDIÇÕES GERAIS
1.1 - A presente Licitação reger-se-á pelas condições gerais e especiais constantes da Lei 
n.º 10.520/02, de 17 de julho de 2002 e a Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
consolidada.

II – FUNDAMENTAÇÃO
2.1 – A presente licitação tem como fundamento a legislação citada bem como os seguintes 
preceitos:
a) Processo Administrativo nº 5422/2020 de 10/09/2020.
b) Modalidade: Pregão presencial nº 083/2020 de 25/01/2021. 
c) Tipo de Licitação: Menor preço.
d) Critério de julgamento: Maior percentual desconto.
e) Ato de designação do pregoeiro e equipe de apoio: Portaria – n.º 3.164/2019.

III – OBJETO
3.1. O objeto do presente pregão é a contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção  preventiva  e  corretiva,  com  fornecimento  de  peças,  componentes  e/ou 
acessórios novos que se fizerem necessários, e que deverão ser genuínas ou originais, para 
os  veículos  oficiais  de  médio  e  grande  porte,  movidos  a  óleo  diesel,  que  compõem,  e 
aqueles que venham a compor a frota da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha.

3.2 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.2.1. ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS:
LOTE 1
a) Serviços mecânicos, incluindo serviços de motor (com exceção da retífica), de freios, de 
embreagem, de direção, de escapamento, de suspensão, de caixa de marcha, eixo cardã, 
diferencial e de arrefecimento.
b) Serviços de troca de óleo de motor, óleos lubrificantes (freio, caixa, diferencial), aditivos e 
troca de Filtros (ar, óleo, lubrificantes), todos conforme especificações e referência contidos 
no ANEXO V.
c) Serviços de injeção eletrônica, incluindo limpeza de bico injetor, rastreamento eletrônico 
com equipamento especializado.
d)  Serviços  elétricos/eletrônicos,  incluindo  serviço  de  manutenção  em motor  de  partida, 
alternador,  motores  elétricos,  ignição  eletrônica,  lâmpadas,  faróis,  fusíveis,  relés,  fios  e 
cabos elétricos.
LOTE 2
a) Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem com equipamento especializado.
LOTE 3
a) Serviços de ar-condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem 
como a troca de filtros;
LOTE 4
a) Serviços de torno mecânico e solda, executados em chassis, caçambas, eixos dianteiro e 
traseiro dentre outros.
LOTE 5
a)  Serviços  de funilaria,  lanternagem e pintura,  incluindo  troca e/ou conserto  de lataria, 
assoalhos,  para  choques,  carrocerias  em alumínio  (tipo  baú),  solda  em geral,  além da 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Municipal Administração

pintura  automotiva  externa  ou  interna,  com  polimento,  enceramento  e/ou  faixa  de 
identificação do veículo, com secagem rápida. 
LOTE 6
a) Serviço especializado de retífica de motor, conforme tabela tempária de serviços abaixo:
Item Especificação do Serviço Tempo de Realização 

1 Retifica eixo 04 horas
2 Retifica bloco - Por cilindro 01 hora
3 Encamisar bloco - Por cilindro 01 hora
4 Retifica bielas - Por biela 30 min
5 Retifica buchas bielas - Por biela 20 min
6 Retifica m. compressor 01 hora
7 Retifica sedes válvulas - Por sede 08 min
8 Retifica válvulas - Por sede 08 min
9 Troca de guias de válvulas - Por sede 08 min
10 Mandrilhar mancai fixo - Por mancai 30 min
11 Mandrilhar buchas comando-Por bucha 30 min
12 Facear cabeçote 01 hora
13 Facear bloco 02 horas
14 Balancear eixo 01 hora
15 Balancear volante 01 hora
16 Balancear platô 01 hora
17 Reposição sedes - Por sede 15 min
18 Montagem do motor 13 horas
19 Recuperar rosca helicóide 30 min
20 Brunimento de cilindro - Por cilindro 20 min
21 Jateamento de cabeçote 30 min
22 Passe: volante e platô - Cada 01 hora
23 Teste magna flux 1 hora 30 min
24 Embuchamento de polia 01 hora
25 Fazer sedes 01 hora
26 Retifica carcaça 1 hora 30 min
27 Montagem de cabeçote 01 hora
28 Regulagem de cabeçote 30 min
29 Projeção de camisas 30 min
30 Remover instalar motor 06  horas
31 Revisar radiador 03 horas
32 Revisar bico - Por bico 10 min
33 Revisar anti câmara - Por câmara 20 min
34 Serviços de Bomba Injetora 04 horas

3.3. FORMA DE EXECUÇÃO
3.3.1.  Os  serviços  serão  executados  por  profissionais  qualificados,  no  próprio 
estabelecimento  da  contratada,  devendo  ela  possuir  disponível  para  a  execução  dos 
serviços às instalações e aparelhamentos técnicos mínimos, conforme segue:

LOTE 01, 03, 04, 05 e 06.
I.Equipamento  para  análise  de  sistema  de  injeção  eletrônica;  Boxes  para  manutenção 
mecânica;
II. Boxes para manutenção elétrica.
III. Ambiente específico para a troca de óleo com equipamentos próprios e devidamente 
regularizados no tocante aos órgãos ambientais.
IV. Espaço físico  composto de área coberta  de no mínimo 200m2 (duzentos metros 
quadrados);
V. Depósito de sucatas e Resíduos conforme exigência do órgão Ambiental competente 
– IEMA.
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VI. Sistema de proteção contra incêndio dentro dos padrões autorizados pelo Corpo de 
Bombeiros, bem como Alvará de Funcionamento expedido pelo Corpo de Bombeiros.
VII. Ferramental completo, necessário e suficiente para a execução de qualquer serviço 
previsto contratualmente, quais sejam pelo menos: Torno Mecânico; Rampa para Troca de 
óleo;  Chave  de  Cubo;  Chave  de  Cachimbo;  Caixa  de  Ferramentas  para  Mecânicos 
Completa; Prensa para Molas de Caminhões;  Poli  corte; Rastreador Eletrônico;  Macacos 
Hidráulicos; Talha hidráulica para no mínimo 1.200 Kg; Solda Oxigênio; Solda Mig; Solda 
Alumínio;  Teste  para  Bombas  Injetoras  Mecânicas,  Ferramentas  necessárias  para  os 
serviços de para lanternagem e pintura;

LOTE 02
I –  Espaço, ferramentas e profissionais adequados à realização dos reparos nos veículos, 
com segurança e precisão fornecendo todo equipamento necessário para manutenção e a 
correção do problema de forma efetiva;
3.3.2. As especificações acima serão verificadas no momento da assinatura do contrato pela 
Comissão Especial de Avaliação Técnica
3.3.3. Os serviços serão executados observando as melhores normas técnicas, respeitando 
com  fidelidade  as  especificações  originais  de  fábrica  e  outras  eventuais  que  forem 
apresentadas, de forma complementar, pela Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, 
conforme orçamento aprovado pela Comissão Especial de Avaliação Técnica e ordem de 
serviço por ela emitida.
3.3.4.  Somente serão empregadas peças, acessórios e materiais genuínos ou originais de 
fábrica, novos, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens recondicionados.
3.3.5.  Pelos  serviços  prestados  a  empresa  vencedora  deverá  oferecer  as  seguintes 
garantias:
a) Garantia de no mínimo 06 (seis) meses ou 10.000 (dez mil) quilômetros - o que vier 
por último – para os serviços e peças utilizados no motor, caixa de marcha, transferências e 
diferencial, não deixando de arcar com os custos de eventuais serviços mal feitos e com 
sinistros.
b) Garantia de no mínimo 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros - o que vier 
por último – para os demais serviços e peças, não deixando de arcar com os custos de 
eventuais serviços mal feitos e com sinistros.
c) Garantia  de  no  mínimo  01  (um)  meses,  para  o  serviço  de  alinhamento, 
balanceamento  e/ou cambagem, contados da entrega do veículo com a respectiva nota 
fiscal;
d) No ato da devolução do veículo devidamente reparado,  a CONTRATADA deverá 
fornecer Certificado de Garantia nos termos deste capítulo, através de documento próprio 
apresentado em anexo à nota fiscal ou anotação (impressa ou carimbada) nela própria.
e) Ocorrendo algum defeito relativo ao problema anterior reparado, durante o período 
de garantia, a CONTRATADA será comunicada e deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta 
e  oito)  horas contadas do recebimento  da comunicação,  providenciar  novo reparo,  sem 
qualquer ônus à Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, ressalvando os casos em 
que  ficar  devidamente  comprovado  que  o  novo defeito  não foi  decorrente  dos serviços 
prestados e garantidos conforme estabelecido neste capítulo.
f) Para o caso de comprovação, conforme mencionado no item imediatamente anterior, 
deverá  ocorrer  justificativa  técnica,  que  passará  pelo  crivo  da  Comissão  Especial  de 
Avaliação Técnica, para a aceitação, caso contrário os serviços deverão ser prestados sem 
qualquer ônus à Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha.
g) Os serviços somente serão considerados executados após aferição promovida pela 
Comissão Especial de Avaliação Técnica, através de testes promovidos por pessoal por ela 
designado.
h) Em todos os casos cujo veículo venha a passar por manutenção junto à contratada, 
este  deverá  ser  devolvido  limpo  internamente.  Havendo  a  necessidade  de  o  veículo 
permanecer por um período superior a 08 h (oito horas) à disposição da contratada para fins 
de manutenção, este deverá ser devolvido devidamente limpo internamente e externamente.
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3.4. PRAZO DE EXECUÇÃO
3.4.1. Para fins de execução do objeto contratado, a contratada deverá respeitar os 
seguintes prazos:
I. Os  veículos  da  prefeitura  ficarão  no  prazo  máximo  de  48  (horas)  a  disposição  da 
contratada para fins de atendimento, computado o prazo contando a partir da sua entrega, 
seja no pátio da Prefeitura, oficina mecânica municipal ou estabelecimento da prestadora 
dos  serviços,  conforme  o  caso,  até  o  momento  de  sua  devolução  nos  mesmos  locais 
designados;
II. Em  havendo  necessidade  de  se  prorrogar  os  prazos  acima  mencionados,  caberá  a 
contratada apresentar justificativa técnica plausível e somente será aceita a prorrogação 
caso haja comprovação do fato que acarretará no retardamento na devolução do veículo e 
ainda por conveniência da administração de São Gabriel da Palha, ressalvando os casos 
elencados abaixo:
a) Serviços de retífica de motor: 10 (dez) dias;
b) Serviços de funilaria, lanternagem e pintura: 10(dez) dias.
III. Os serviços de guinchos deverão ser atendidos em até 01(uma) hora após o chamado.
3.4.2.  O  serviço  de  alinhamento  e  balanceamento  e/ou  cambagem  deverá  ser 
realizado, observando os seguintes requisitos e prazos:
a) A montagem dos pneus nas rodas dos veículos, bem como a prestação dos serviços de 
alinhamento  e  balanceamento  ou  cambagem,  após  cada  troca  de  pneus,  deverão  ser 
realizadas nas dependências da empresa vencedora, que deve ser dotada de equipamentos 
especializados  e  profissionais  qualificados  para  execução  dos  serviços,  sob  pena  de 
aplicação das penalidades previstas na Legislação em vigor.
b) A substituição dos pneus somente será considerada executada, após conclusão da troca 
do  que  fora  solicitado  tão  quanto  dos  serviços  de  alinhamento  e  balanceamento  ou 
cambagem de rodas, e nestes dois últimos casos, por conveniência da administração;
d) Os veículos deverão ser retirados no pátio do Prédio da Prefeitura ou na oficina mecânica 
municipal, sendo a retirada por conta da empresa vencedora;
e) Os veículos não poderão transitar para fins de deslocamento até o pátio da fornecedora 
dos  pneus/serviços  e  retorno  à  Prefeitura,  na  quantidade  superior  a  10  quilômetros, 
computada estes, ida e volta ao pátio da oficina mecânica ou da Prefeitura. Nos casos de 
haver  necessidade  de  deslocamento  superior  a  este  limite,  os  veículos  deverão  ser 
conduzidos  através  de  guincho,  sendo  retirados  no  pátio  da  Prefeitura  ou  da  oficina 
mecânica  municipal,  sendo  a  retirada  a  devolução  e  o  deslocamento  por  conta  da 
fornecedora;
f) O fornecedor  é  responsável  pela  entrega do veículo  nas condições requisitadas  pelo 
gestor da ata, com os pneus calibrados, em plenas condições de uso.
h) O fornecimento de pneus, os serviços de alinhamento e balanceamento e/ou cambagem 
de rodas serão executados respeitando os seguintes prazos:
I – As ambulâncias ficarão no máximo 10 (dez) horas a disposição da fornecedora para fins 
de atendimento,  contando-se da entrega do veículo,  seja  no pátio  da Prefeitura,  oficina 
mecânica municipal, ou no estabelecimento da fornecedora;
II  –  Os  demais  veículos  da  prefeitura  ficarão  no  máximo  12  (doze)  a  disposição  da 
fornecedora para fins de atendimento, contando-se da entrega do veículo, seja no pátio da 
Prefeitura, oficina mecânica municipal, ou no estabelecimento da fornecedora;
III  – Em havendo necessidade de se prorrogar os prazos acima mencionados,  caberá a 
fornecedora justificativa plausível e somente será aceita a prorrogação por conveniência da 
administração de São Gabriel da Palha.

3.5. CONDIÇÕES GERAIS.
3.5.1. Para cumprimento do objeto contratado, os veículos não poderão transitar para fins de 
deslocamento, quantidade superior a dez quilômetros (10 km), computados para o translado 
a ida e volta, tendo como ponto de partida o pátio desta Prefeitura ou da oficina mecânica 
municipal com destino ao estabelecimento da contratada e retorno, e vice-versa.
3.5.2.  Havendo  necessidade  de  deslocamento  superior  ao  limite  mencionado  no  item 
imediatamente  anterior,  os  veículos  deverão  ser  conduzidos  mediante  veículo  guincho, 
próprio para a condução, sendo retirados, no pátio da Prefeitura ou da oficina mecânica 
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municipal, sendo a retirada, devolução e o deslocamento realizado por veículo próprio para 
este  fim,  devendo  a  retirada  ser  com justificativa  plausível. O  serviço  de  guicho para 
dentro e fora do Perímetro de São Gabriel será por conta da contratada.
3.5.3. Caso algum veículo tenha alguma avaria que o impeça de locomoção, dentro ou fora 
do perímetro de São Gabriel  da Palha,  este deverá ser resgatado no local  onde estiver 
avariado, imediatamente ou dentro de um prazo coerente que possibilite prioritariamente o 
seu resgate, sendo conduzido até o estabelecimento da contratada para fins dos reparos 
necessários. 
3.5.4.  A contratada deverá disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as 
peças  substituídas nos veículos  da CONTRATANTE,  fornecendo  relação  destas  e  seus 
respectivos códigos, que serão verificadas pela Comissão Especial de Avaliação Técnica 
especialmente designada pela Administração.
3.5.5. A contratada, na execução dos serviços deverá providenciar a devolução das peças 
substituídas, bem como fornecer as embalagens das peças novas instaladas, para fins de 
fiscalização por parte da Comissão Especial de Avaliação Técnica.
3.5.6.  Para  a  substituição  de  peças,  componentes  e  execução  dos  serviços,  a 
contratada deverá adotar como base de preços para elaboração dos seus orçamentos 
o sistema de eletrônica AUDATEX, ou tabela fornecida pela Prefeitura Municipal de 
São Gabriel da Palha, conforme ANEXO VI.
3.5.6.1  No  caso  em que,  peças  ou  serviços  não  estejam contemplados  na  tabela 
AUDATEX ou na tabela de preços fornecida pela Prefeitura Municipal,  a Comissão 
Especial de Avaliação Técnica, convocará o Departamento de Compras para fins de 
promoção  de  coleta  de  preços,  através  de  ampla  pesquisa  de  mercado,  para  a 
obtenção dos melhores preços das peças ou serviços, se for o caso.
3.5.6.2. Caso os preços contemplados pelo sistema audatex estiveram superiores aos 
preços praticados no mercado, a contratada deverá seguir os preços de mercado, 
com aval da Comissão Especial de Avaliação Técnica.
3.5.7. Somente será admitida a subcontratação, nos casos previstos no objeto ora 
contratado e na ocorrência de casos excepcionalmente comprovados e justificados 
tecnicamente, que configure a impossibilidade de execução com recurso próprio, com 
a devida aprovação da Comissão Especial de Avaliação Técnica.
3.5.8. A contratada deverá instalar (sem custos) o sistema Audatex (Versão Light - Módulos 
orçamentos  e  consulta  de  peças)  em  2  computadores  da  prefeitura  para  análise  e 
acompanhamento da Prefeitura juntamente com a Comissão Especial de Avaliação Técnica.
3.5.9.  A  empresa  vencedora  deverá  apresentar  para  fins  de  assinatura  do  contrato  o 
comprovante de situação cadastral  expedido pelo Instituto Estadual  de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – IEMA, compatível com a atividade exercida pela contratada conforme 
CNAE.
3.5.10.  Toda mão de obra executada deverá ser discriminada minuciosamente, incluindo 
quais os serviços foram realizados e tempo necessário para cada item, caso contrário, o 
serviço não será aprovado. 

3.6. Estimativo de gastos por secretaria para 1 ano.

SECRETARIA PEÇAS SERVIÇOS

Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, 
Desenvolvimento Social e Família

R$ 8.000,00 R$ 5.000,00

Secretaria Municipal de Saúde R$ 130.000,00 R$ 60.000,00

Secretaria Municipal de Educação
R$ 130.000,00
R$ 70.000,00
R$ 20.000,00

R$ 75.000,00
R$ 35.000,00
R$ 10.000,00

Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano R$ 100.000,00 R$ 50.000,00

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte R$ 120.000,00 R$ 50.000,00

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Agropecuário

R$ 200.000,00 R$ 100.000,00
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Secretaria Municipal de Esporte e Lazer R$ 15.000,00 R$ 5.000,00

Total estimado: R$ 793.000,00 R$ 390.000,00

Valor global: R$ 1.183.000,00

IV – DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES
4.1 - Até o  dia  05 de  fevereiro de 2021 às  09 horas e 30 minutos, o licitante deverá 
protocolar  os  envelopes  (PROPOSTA  e  HABILITAÇÃO)  referentes  a  este  Pregão  no 
Protocolo Geral desta Prefeitura Municipal, localizado no prédio da Prefeitura, situado à 
Praça Vicente Glazar nº 159, Centro, São Gabriel da Palha, ES.
4.2 - As empresas que apresentarem seus envelopes além do horário estipulado neste 
Capítulo serão consideradas desclassificadas na licitação.
4.3 - A sessão que ocorrerá o pregão terá início a partir das 10 h (dez horas) do dia 05 de 
fevereiro de 2021 na sala de reuniões do setor de licitações da Prefeitura Municipal de São 
Gabriel da Palha-ES.
4.4 - Os envelopes deverão ser protocolados contendo na parte externa, além da razão 
social ou denominação social completa da proponente, os seguintes dizeres:
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Pregão Presencial nº 083/2020
Envelope nº 001 – PROPOSTA.

Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Pregão Presencial nº 083/2020
Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO.

4.5 - Os  envelopes  após  serem  protocolados  serão  encaminhados  pelo  próprio 
responsável pelo protocolo geral à sala de sessões de licitação, entregando-os ao Pregoeiro 
Oficial ou a qualquer membro da equipe de apoio lá presente.
4.6 - Os documentos para credenciamento e a declaração dando ciência de que a licitante 
cumpre  plenamente  os  requisitos  de  habilitação (ANEXO  I  e  II), em  cumprimento  ao 
disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, deverá ser entregue diretamente ao Pregoeiro no 
início da sessão do Pregão.
4.7 - Para  a  apresentação  da  declaração  (ANEXO  II), caso  a  empresa  não  se  faça 
representada no ato da sessão do Pregão esta deverá proceder com o que se encontra 
estipulado  no  CAPÍTULO  VII  –  DA  DECLARAÇÃO  PARA  ATENDIMENTO  DAS 
EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS.
4.8 - O credenciamento se dará na forma prevista no capítulo VI deste edital.

V – DAS IMPUGNAÇÕES
5.1 – As empresas interessadas em participar do certame deverão retirar o edital no 
site  www.saogabriel.es.gov.br,  ficando obrigadas a  acompanhar  as publicações 
referentes  à  convocação  deste  certame no  Diário  Oficial  do  Estado  e  no  Diário 
Oficial dos Municípios do Espírito Santo tendo em vista a possibilidade de alterações 
e avisos sobre o procedimento.
5.2  –  A  impugnação  do  edital  deverá  ser  promovida  através  de  protocolo  no 
Protocolo  Geral  do  Município  ou  enviada  para  o  endereço  eletrônico 
licitacao@saogabriel.es.gov.br, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão pública.
5.3 – A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro Oficial, indicando os 
números do Pregão e do Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail 
do impugnante. No mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a 
aptidão do signatário para a representação da empresa licitante. 
5.4 – O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, informando ao interessado sobre a sua decisão. 
5.5 – No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas.

mailto:licitacao@saogabriel.es.gov.br
http://www.saogabriel.es.gov.br/
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VI – PARTICIPAÇÃO
6.1  Para participar da presente licitação a empresa deverá ser representada pelo 
seu administrador ou então através de representante devidamente credenciado nos 
termos deste edital de pregão.
6.2 Somente poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem todas as 
exigências  contidas  neste  edital  e  seus  anexos,  além  das  disposições  legais, 
independentemente de transcrição e que desenvolvam as atividades pertinentes ao 
objeto desta licitação.
6.3  A compatibilidade do ramo de atividade da empresa com o objeto da licitação 
somente será verificada na fase de habilitação dos eventuais vencedores.
6.4  Não serão admitidas à participação nesta Licitação de empresas que estejam 
cumprindo  pena  de  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e/ou 
impedimento  de  contratar  com  esta  Administração  Pública;  que tenham  sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se 
subsumem às disposições dos artigos, 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.
6.5  Somente  terão  seus  envelopes  Propostas  abertas  as  empresas  que 
apresentarem Declaração (Anexo II) dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação, tão quanto  o seu ato constitutivo atualizado, na fase de 
credenciamento.
6.6  Este Pregão não ocorrerá com exclusividade para as microempresas ou 
empresas de pequeno porte, conforme preconiza a Lei Federal Complementar 
147/2014, haja vista que não pode ser identificado dentre as coletas de preços 
que compõe o processo, a existência de pelo menos 03 (três) microempresas 
ou empresas de pequeno porte no município de São Gabriel da Palha. (inciso 
II, art. 49, Lei Complementar 147/2014).

VII – CREDENCIAMENTO
7.1 – Para fins de credenciamento, o proponente poderá enviar um  representante 
munido  de  credencial  (ANEXO  I), firmada  pelo  responsável  legal  da  empresa, 
devendo constar o número da identidade ou do CPF do credenciado e ainda em 
anexo o ato constitutivo da empresa e suas atualizações.
7.1.1 – A credencial deverá ser assinada por responsável legal da empresa.
7.2 –  A credencial  da licitante deverá ser  entregue diretamente ao Pregoeiro no 
início da sessão do Pregão, respeitando para a sua formulação o que se encontra 
estabelecido neste capítulo.
7.3 – No caso de administrador da empresa licitante, este deverá comprovar a sua 
condição mediante a apresentação de  documento pessoal  (identidade ou similar) 
bem como do ato constitutivo da empresa e suas atualizações.
7.4 – Será  também considerado representante  legal  da  empresa aquele  que se 
apresentar no ato do credenciamento munido de procuração, com reconhecimento 
de firma em cartório,  ou na forma da Lei Federal 13.726/2018,  bem como do ato 
constitutivo da empresa e suas atualizações.
7.5 – A apresentação do ato constitutivo ou instrumento equivalente, nesta etapa da 
licitação, dispensa a empresa de apresentá-lo no envelope documentação.
7.6 – Somente poderão oferecer lances no ato do pregão aqueles que atenderem às 
condições contidas neste capítulo.
7.7  –  Para  fazer  jus  aos  benefícios  da  Lei  Federal  Complementar  123/2006 
consolidada,  a  licitante  enquadrada  como  microempresa  ou  empresa  de 
pequeno porte deverá apresentar a  certidão expedida pela Junta Comercial  da 
região  sede  da  empresa,  demonstrando  a  situação  de  enquadramento  como 
microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte.  Exigência  baseada  no  Art.  8º  da 
Instrução Normativa 103/2007 do Departamento Nacional  do Comércio,  esta que 
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deverá ter sido emitida a partir do ano de  2020,  sob pena de perda do direito de 
gozar dos benefícios da Lei Federal Complementar 147/2014.
7.7.2 –  As empresas que se declararem microempresas ou empresas de pequeno 
porte, porém sua receita bruta do ano-calendário de 2019, no caso de Microempresa 
tenha sido superior ou igual a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), e no 
caso de Empresa de Pequeno Porte tenha sido superior à R$ 4.800.000,00 (Quatro 
milhões e oitocentos mil reais), estarão sujeitas as sanções previstas em lei.
a)  Informamos que para  fins  de comprovação da condição de microempresas e 
empresas de pequeno porte, será utilizada como parâmetro a Receita bruta do ano 
calendário  de  2019,  seguindo  o  estabelecido  no  Art.  1.078  do  Código  Civil 
Brasileiro, este que prevê um prazo de até 04 (quatro) meses para apresentação do 
Balanço Patrimonial ao fim do exercício;
7.7.3  –  A  qualquer  momento  poderão  ser  promovidas  buscas  a  fim  de 
comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 
declarada pela participante.

VIII – DA DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS 
HABILITATÓRIAS

8.1 – Os envelopes propostas serão abertos no horário estipulado no item 4.3 do 
presente  edital,  sendo  que  nessa  oportunidade  os  licitantes  deverão  apresentar 
separadamente  a  declaração  dando  ciência  de  que  cumprem  plenamente  os 
requisitos de habilitação (ANEXO II), em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da 
Lei  nº  10.520/02  e  ainda  em  anexo  o  ato  constitutivo  da  empresa  e  suas 
atualizações.
8.2 – Caso o licitante não se faça presente deverá remeter a declaração de que trata 
o item anterior tendo como anexo o ato constitutivo da empresa e suas atualizações, 
ambos em envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres: “Prefeitura 
Municipal  de  São  Gabriel  da  Palha  –  Pregão  nº  083/2020 –  Envelope 
DECLARAÇÃO”.

IX – DA PROPOSTA
9.1 – O envelope nº 01, “PROPOSTA”, deverá conter a proposta em qualquer forma 
de impressão, assinada pelo representante legal da empresa,  não podendo ser de 
forma manuscrita, formulada sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em 
linguagem  clara,  objetiva  e  que  não  dificulte  a  exata  compreensão  do  seu 
enunciado, contendo:
2 Razão/denominação social da empresa bem como sua qualificação;
3 Percentual de desconto pelo qual a empresa se compromete a aplicar sobre os 

preços contidos nas tabelas de peças e serviços, fornecidas pela “AUDATEX” e 
pela Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha;

4 O desconto oferecido inicialmente deverá ser de no mínimo 8% (oito por cento) 
em cada lote, e  nos cálculos deverão estar  computados todos os custos de 
fornecimento de peças e serviços, dentre eles, os encargos sociais, impostos, 
taxas,  seguros,  transportes,  embalagens,  licenças,  frete  e  todas  as  demais 
despesas necessárias ao fornecimento do objeto licitado, sem ônus adicional  à 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha;

c.1)  O maior desconto ofertado será aplicado tanto para o fornecimento de peças 
quanto para o valor da hora de serviços;
5 Os licitantes durante o preenchimento de sua proposta não poderão, em hipótese 

alguma, oferecer desconto inferior ao estabelecido na letra “c” deste capítulo, sob 
pena de desclassificação da sua proposta;
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6 A  proposta  de  preço  deverá  ser  preenchida  conforme  Planilha  de  Custos  e 
Formação  de  Preços  (ANEXO  VIII),  cujos  percentuais  e  valores  informados 
deverão retratar a exequibilidade da proposta.

7 A  licitante  deverá  apresentar  também  a  Planilha  de  Composição  de  Custos 
correspondente ao lote em que participar na licitação;

8 No preço já estarão incluídos todos os custos e despesas administrativas, lucros, 
demais insumos necessários à sua composição, bem como ainda as demais, tais 
como as com pessoal, direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros, licenças, 
impostos  e  taxas  que  incidam  ou  venham  a  incidir  na  execução  do  objeto 
contratado e outros eventuais quando for o caso.

9 Os  licitantes  não  poderão  proceder  com  alterações  nas  especificações  ou 
quantitativos  contidos  no  ANEXO  VII,  exceto  se  for  o  caso  de  pequenas 
complementações, desde que não venha a descaracterizar o objeto ora licitado, 
sob pena da desclassificação da proposta.

10Os licitantes ao apresentarem suas propostas não poderão, em hipótese alguma 
reduzir o percentual informado no ANEXO VII, sob pena de desclassificação da 
proposta;

11 Após encerramento do Pregão, a licitante deverá apresentar nova planilha de   
composição de custo, e neste momento, com base no valor que vencer, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis contados do término da sessão do Pregão;  

12Somente neste momento o Pregoeiro analisará a Planilha de Composição de   
custos fornecido pela empresa vencedora;

9.2 – A simples apresentação da proposta por si só implicará no pleno conhecimento 
e aceitação por parte do licitante de todas as condições deste edital.
9.3 – A simples apresentação de proposta pela empresa licitante já estabelece seu 
prazo de validade, que não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de 
sua abertura;
9.4 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas 
dos demais licitantes ou não prevista neste edital.
9.5 – Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação ao lote 
ora licitado.
9.6 – Ao apresentar proposta o licitante estará se comprometendo a fornecer peças, 
componentes e acessórios originais, genuínos e legítimos, nacionais ou importados, 
assim  entendidas  e  garantidas  pela  montadora  do  respectivo  equipamento  ou 
materiais de primeira qualidade;

X – DA DOCUMENTAÇÃO
10.1 – O envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO deverá conter a documentação a 
seguir  especificada,  em original  ou  através de cópias  reprográficas  devidamente 
autenticadas, preferencialmente em cartório.
10.1.1     – Habilitação Jurídica:   Fica neste momento dispensada a apresentação do 
Ato  Constitutivo  ou  instrumento  equivalente,  devidamente  registrado  no  órgão 
competente em função da sua exigência na etapa de credenciamento, tendo em 
vista a necessidade de confirmação de informações da empresa naquela etapa.
10.1.2 – Regularidade Fiscal
a) Certidão de regularidade junto  à  fazenda pública Municipal,  do domicílio  do 
Licitante;
b) Certidão  de  regularidade  junto  à  fazenda  pública Estadual,  do  domicílio  do 
Licitante;
c) Certidão conjunta de regularidade junto à fazenda pública  Federal, (Quitação 
de tributos e contribuições Federais e Quanto à dívida ativa da União) e junto 
ao INSS, conforme Portaria MF nº 358 de 05/09/2014.
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d) Certidão de regularidade junto ao FGTS;
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão do CNPJ.).
f) Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas (CNDT) de acordo com a Lei 12440 
de 07 de julho de 2011.
10.1.3 – Qualificação Econômica Financeira
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 
cartório  distribuidor  da  sede da Licitante  ou por  meio  digital,  emitida  em  até  30 
(trinta) dias anteriores à data de abertura da Licitação;
b) Havendo algum prazo de validade estabelecido por cartório na certidão citada na 
letra anterior, será considerado o prazo constante da certidão para comprovação da 
sua validade.
c) Para a contagem do prazo estabelecido na letra “a” deste capítulo, será contado 
a partir do primeiro dia que antecede a data da realização desta licitação.
d) As empresas que estiverem em processo de recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial  deverão apresentar  como condicionante de sua habilitação,  além da 
certidão de inexistência de processo de falência, o deferimento do primeiro processo 
ou a homologação do segundo, e, em ambos os casos atestado de capacidade de 
cumprir o objeto licitado fornecido pelo juízo em que tramita a recuperação. 
10.1.4 – Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 
Federal.
a) Declaração de que a empresa não possui em seu quadro funcional, empregados 
menores de 18 anos atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ainda 
que não possua menores de 16 anos trabalhando na empresa, salvo no caso de 
aprendiz que somente poderá ocorrer a partir dos 14 anos de idade.
10.1.5 – Qualificação Técnica
a) Declaração de que dispõem de estrutura mínima necessária ao cumprimento do 
objeto ora pactuado, conforme consta do objeto deste Pregão;

a1) A estrutura declarada pela licitante, deverá ser mantida por todo o período 
da execução do contrato sob pena de perda do direito ao objeto ora licitado.
a2) A  Comissão  Especial  de  Avaliação  Técnica promoverá  inspeção  das 
dependências da licitante vencedora, a fim de averiguação da veracidade da 
declaração apresentada em cumprimento do exigido neste capítulo c/c objeto 
deste Pregão.

10.1.6 – Condições gerais para a apresentação da documentação.
a) Nos casos de apresentação de documentos em original, estes não poderão ser 
substituídos após a entrega dos envelopes no protocolo geral da Prefeitura.
b)  Caso a licitante apresente qualquer documento no seu envelope documentação 
através de cópias reprográficas, estas deverão estar obrigatoriamente autenticadas, 
antes da apresentação destes envelopes no protocolo geral da Prefeitura, sob pena 
de sua inabilitação ou desclassificação.
c) Documentos sujeitos a vencimento deverão estar dentro de sua data de validade 
no  o  dia  da  realização  da  presente  licitação sob  pena  de  sua  inabilitação  ou 
desclassificação.
d) O Pregoeiro, durante a análise do envelope de Habilitação, poderá proceder com 
a  validação  das  certidões  nos  respectivos  “sítios” dos  órgãos  oficiais  (Receita 
Federal,  PGFN,  Caixa  Econômica  Federal,  Previdência  Social,  Secretarias  da 
Fazenda) emissores das certidões apresentadas.
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XI – PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO
11.1 – Declarada  aberta  à  sessão  pelo  Pregoeiro,  somente  serão  admitidas  as 
licitantes  que apresentaram os seus envelopes nos termos do capítulo  IV deste 
edital, não sendo admitidos proponentes retardatários.
11.2 – Depois de aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, deverão 
apresentar declaração  (ANEXO II) dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos  de  habilitação,  tão  quanto  o  ato  constitutivo  da  empresa  e  suas 
atualizações.
11.3 – Logo  após  o  Pregoeiro  procederá  a  abertura  do  Envelope  nº  001  – 
PROPOSTA,  julgando-as  e  classificando-as,  MAIOR  PERCENTUAL  DE 
DESCONTO POR LOTE,  que corresponderá ao “MENOR PREÇO”,  considerando 
para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, 
VIII, IX e X.
11.4 – Serão desclassificadas as propostas formuladas em desacordo com o exigido 
neste edital.
11.5 – Será avaliada para fins de classificação da proposta a especificação do item 
cotado  pela  empresa,  bem  como  o  formalismo  exigido  no  capítulo,  VIII  –  DA 
PROPOSTA.
11.6 – Uma vez classificada as propostas o Pregoeiro convidará individualmente os 
licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do 
autor da proposta classificada de maior desconto e os demais, em ordem decrescente 
de desconto.
11.7 – Os valores dos lances deverão ser crescentes e distintos e obrigatoriamente em 
números inteiros.
11.8 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas,  salvo nos 
casos de Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte amparadas pela Lei Federal 
Complementar 147/2014, quando ocorrerem os empates “fictos”.
11.8.1 – Nos pregões, entende-se por empate “ficto”, aquelas situações em que as 
propostas  apresentadas  pelas  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte 
contemplem valores iguais ou superiores a primeira proposta classificada em até 5% 
(cinco por cento).
a) Nas  licitações,  será  assegurada  como  critério  de  desempate,  preferência  as 
microempresas e empresas de pequeno porte.
b) Para efeito do disposto na Lei Complementar 147/14, ocorrendo o empate ficto, 
proceder-se-á da seguinte forma:

I – A  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  mais  bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte,  serão  convocadas  as  remanescentes  que  porventura  se  enquadrem 
nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos que configurarem 
o empate ficto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
IV – Na  hipótese  da  não-contratação  nos  termos  previstos  no  caput  deste 
artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame.
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V – O disposto neste capítulo somente se aplicará quando a melhor  oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte.
VI – No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem  classificada  será  convocada  para  apresentar  nova  proposta  no  prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão.

11.9 – O  Pregoeiro  durante  a  sessão  poderá  estipular  normas,  procedimentos, 
prazos e demais condições que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame.
11.10 – Não  poderá  haver  desistência  dos  lances  ofertados,  sujeitando-se  o 
proponente  desistente  às  penalidades previstas  em lei  e  neste  edital,  salvo  nos 
casos devidamente justificados e aceitos;
11.11 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será 
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério 
de MAIOR DESCONTO NO LOTE, que corresponderá ao “MENOR PREÇO”;
a) O percentual de desconto cuja empresa for sagrada vencedora, será aplicado nos 
preços contemplados na tabela AUDATEX, bem como nos preços contemplados na 
tabela fornecida pela prefeitura.
11.12 – Será adotado como critério de aceitabilidade de preço/desconto, o menor 
dentre os preços constantes das coletas de preços, que integram este processo.
11.13 – O parâmetro de preços a ser adotado como critério de aceitabilidade de 
preços foi  produzido pelo  Departamento  de Compras desta  Prefeitura  Municipal, 
conforme  preceitua  o  disposto  na  alínea  b,  parágrafo  único,  do  art.  81  da  Lei 
Municipal 2497/2014.
11.14 – Concluída a etapa de lances será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO 
e  verificado  o  atendimento  as  exigências  de  habilitação  previstas  neste  edital,  
somente das empresas vencedoras na etapa de lances;
11.15 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital (PROPOSTA e 
HABILITAÇÃO), a licitante será declarada vencedora na licitação;
11.16 – O  proponente  é  responsável  pelas  informações  e  documentações 
apresentadas,  sendo  motivo  de  desclassificação  ou  inabilitação  a  prestação  de 
quaisquer dados ou documentos falsos, não obstante as demais sanções previstas 
no ordenamento jurídico.
11.17 – A  desclassificação  ou  inabilitação  poderá  ocorrer  em qualquer  fase,  se 
porventura o Pregoeiro tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições 
contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente;
11.18 – O Pregoeiro ou poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências em 
qualquer  momento  e  sempre  que  julgar  necessário,  com  intuito  de  elucidar  ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes.

XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 – Dos atos  relacionados a  este procedimento licitatório  cabem os recursos 
previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações.
12.2 – Declarado  o  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e 
motivadamente a intenção de recorrer,  quando lhe será concedido o prazo de 3 
(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos.
12.3 – Os recursos deverão observar os seguintes critérios:
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1. Serão  dirigidos  ao  Pregoeiro,  devidamente  fundamentados  e,  se  for  o  caso, 
acompanhados de documentação pertinente;
2. Deverão estar assinados por representante legal do licitante, sendo que no caso 
de  procurador  deverá  ser  anexado  o  instrumento  procuratório  (se  ausente  nos 
autos);
3. Os recursos deverão ser apresentados diretamente no Setor de Licitações desta 
Prefeitura Municipal e fora do prazo legal, não serão conhecidos, ou protocolados, e 
neste último caso,  ficando sob responsabilidade da recorrente,  fazer  com que o 
recurso  chegue  às  mãos  do  Pregoeiro  dentro  do  prazo  regular  de  recurso 
mencionado neste capítulo;

XIII – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
13.1  – Caberá  ao  Pregoeiro  o  credenciamento,  classificação  das  propostas, 
habilitação das empresas e ao final a adjudicação em favor da empresa vencedora, 
deliberações que serão submetidas à autoridade superior para à homologação da 
Licitação.
13.2 – Em havendo recurso, após seu julgamento por parte do Pregoeiro, ficará a 
cargo  da  autoridade  superior  além  a  homologação  a  adjudicação  em  favor  da 
empresa vencedora.

XIV – DA ASSINATURA DO CONTRATO 
14.1  – A  Prefeitura  Municipal  de  São  Gabriel  da  Palha  convocará  a  licitante 
vencedora para assinatura do contrato relativo ao presente pregão.
14.2 – A convocação poderá ocorrer de forma verbal, pessoalmente ou por telefone.
14.3 –  A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ao) promover a assinatura do contrato 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da sua convocação.
14.4  Regularidade  perante  os  órgãos  ambientais,  comprovada  mediante  a 
apresentação  de  Documento  que  comprove  a  situação  cadastral  da  empresa 
contratada, em conformidade com a atividade exercida, fornecida pelo IEMA.
14.5  A  Comissão  Especial  de  Avaliação  Técnica  após  inspeção  realizada 
apresentará laudo confirmando as condições da empresa com relação ao objeto a 
ser contratado, aprovando-a para fins de assinatura do contrato;
14.6  A  Comissão  Especial  de  Avaliação  Técnica  poderá,  a  qualquer  tempo, 
promover  diligências  a  fim  de  comprovação  das  informações  ou  documentos 
apresentados para fins de assinatura do contrato;
14.7  O não cumprimento do que consta neste capítulo por conta da adjudicatária, 
acarretará na perda do direito à assinatura do contrato, tão quanto ao objeto da 
licitação a ela adjudicado, sujeitando-a as sanções previstas na legislação;
14.8 Na ocorrência do que se encontra mencionado no item imediatamente anterior, 
a  Comissão  Especial  de  Avaliação  Técnica,  com  a  devida  anuência  da 
Excelentíssima Prefeita  Municipal,  poderá motivar  o  Pregoeiro para  que proceda 
com a  convocação dos demais  classificados na licitação,  a  fim de  obtenção  de 
proposta validade e uma nova adjudicação;
14.9  Neste  caso,  o  Pregoeiro  procederá  com  a  convocação  dos  demais 
classificados,  por  ordem  de  classificação  até  que  haja  a  adjudicação  do  objeto 
licitado;
14.10 – A  recusa  injustificada  do  licitante  vencedor  em  assinar  o  Contrato, 
apresentar documentos, informações ou comprovação de estrutura técnica exigidos, 
neste  capítulo,  caracteriza  o  descumprimento  total  da  obrigação  assumida, 
sujeitando-o  à  multa  bem  como  às  penalidades  estabelecidas  no  artigo  81, 
combinado com o artigo 87 da lei 8.666/93.
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XV – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
15.1 – Todas as regras pertinentes à execução dos serviços, fornecimento de peças, 
pagamento e penalidades correspondentes à execução do contrato por decorrência 
desta licitação, constam na minuta de contrato que segue em anexo.

XVI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 –  Dos recursos orçamentários –  As despesas decorrentes  desta licitação 
correrão por conta das dotações orçamentárias previstas para o exercício de 2021, 
conforme despacho fls. 49-50.

XVII –   DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
17.1 – Além das sanções previstas na minuta do contrato pertinentes a execução do 
objeto desta licitação, estará a licitante também sujeita as seguintes penalidades:
a) O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, sendo garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido 
de  licitar  e  contratar  com  a  Administração,  pelo  prazo  de  até  05  (cinco)  anos, 
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 
7º, da Lei nº 10.520/2002).
b)  As penalidades serão aplicadas, e no caso de suspensão de licitar,  o licitante 
deverá ser descredenciado por  período previsto  em lei,  sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais.
c) No caso do licitante vencedor do certame, não retirar a Ordem de Fornecimento 
no prazo estabelecido no item anterior, aplicar-se-á o previsto nos incisos XXIII c/c 
XVI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02, além das multas previstas no contrato em função 
do seu descumprimento.
d) Caso  a  licitante  vencedora  não  compareça  para  firmar  o  contrato  no  prazo 
estabelecido, poderá a ela ser aplicada a multa de mora no valor correspondente a 
1% (um por cento) por dia de atraso, estabelecida sobre o valor total da proposta 
vencida, e ainda, suspensão para contratar com a Administração ou declaração de 
inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 7º da 
Lei 10.520/2002, em consonância com o artigo 87 da Lei 8666/93, consolidada.

XVIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1  Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as 
condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos.
18.2 A Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha reserva-se o direito de efetuar 
diligências  com  a  finalidade  de  verificação  da  autenticidade  e  veracidade  dos 
documentos e das informações apresentadas nas propostas.
18.3 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados.
18.4  Todas  as  declarações,  proposta  e  outros  documentos  necessários  a 
participação da licitante, deverão ser assinados por responsável legal da empresa, 
devidamente comprovado através de documentos exigidos neste edital, sob pena de 
seu não credenciamento, sua desclassificação ou inabilitação.
18.5  O  Pregoeiro  solicitará,  em  qualquer  época  ou  oportunidade,  informações 
complementares, se julgar necessário.
18.6 Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, quando 
necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta 
ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor desta 
Prefeitura.
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18.7 Este Edital será regido pelas regras e princípios do direito público, pela Lei nº 
10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição 
das normas vigentes.
18.8  O pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico 
vigente.
18.9 O pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a 
fim de almejar proposta mais vantajosa para a Administração.
18.10  Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser  obtidas 
pelos interessados pelo tel.: (27) 3727-1366, ramal 368, de segunda a quinta feira no 
horário de 12:00 às 18:00 horas e de 07:00 as 13:00 horas e as sextas-feiras no 
horário  das 07:00 às 13:00 horas no endereço mencionado no preâmbulo deste 
Edital.
18.11O presente Edital poderá ser retirado através do site www.saogabriel.es.gov.br.
18.12  Fazem  parte  do  presente  Edital  integrando-o  de  forma  plena, 
independentemente de transcrição:
a) Anexo I – Modelo orientativo de Credenciamento;
b) Anexo II – Modelo orientativo de Declaração;
c) Anexo III – Relação de veículos;
d) Anexo IV – Minuta de contrato;
e) Anexo V – Tabela referência dos lubrificantes, fluídos de freio, aditivos e filtros;
f) Anexo VI – Tabela preços de serviços, fornecida pela Prefeitura;
g) Anexo VII – Modelo Orientativo de Proposta;
h) Anexo VIII – Modelo da Planilha Orientativa de Composição de Custos.

São Gabriel da Palha, ES, em 26 de janeiro de 2021.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial

http://www.saogabriel.es.gov.br/
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