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Licitações
PREFEITURA
PR
RE
MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019/SRP
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019/SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019-SRP
VALIDADE: 12 (doze) meses
No dia vinte e três de Abril de 2019 o Município de Dom Macedo Costa, Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
sob o nº 13.827.019/0001-58, endereço na Praça Conego Jose Lourenço, nº
Centro, Dom Macedo Costa-BA, representado pelo Prefeito Municipal Egnaldo
Píton Moura, brasileiro, agente de saúde, inscrito no CPF nº 945.616.725-91, nos
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº
7.982, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 015 de 2014, e demais
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada
no Pregão Presencial nº 005/2019/SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados
pelo Licitante PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESSARIAL LTDA, inscrito
no CNPJ sob o nº 05.340.639/0001-30, com sede a Calçada Canopo, n°11,
Alphaville, Santana de Parnaiba, SÃO PAULO, representado (a) pelo (a)Sr.(a)
RAFAEL DE MORAES CAMINI conforme cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui-se objeto desta Ata de Registro de Preços a Contratação de
empresa jurídica especializada na prestação de serviços que utilize
tecnologia de cartão magnético com administração e controle
(autogestão) da frota, com operação de sistema informatizado via internet,
por meio de redes de estabelecimentos credenciados para serviços de
manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças,
acessórios, serviços de mecânica geral, funilaria, pintura, eletricidade, ar
condicionado, trocas de óleo e filtros, alinhamento de direção,
balanceamento, reparos dos pneus, revisão geral, serviço de guincho e
demais serviços necessários para a frota dos veículos e máquinas do
Município de Dom Macedo Costa-BA.
1.2 Esta ata vincula-se ao Edital do Pregão e anexos, identificado no
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DZBVRBM+GZNEQJXI4PV66Q

Esta edição encontra-se no site: www.dommacedocosta.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quarta-feira
24 de Abril de 2019
3 - Ano X - Nº 1747

Dom Macedo Costa

PREFEITURA
PR
RE
MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

ITEM

Descrição

%

1

Serviço (mão de obra)

2

Materiais (pneus, peças, acessórios, etc...)

3

Taxa de administração do
gerenciamento da frota

Valor (R$)
R$ 74.520,60
R$ 203.415,11

-5%

R$ - 13.896,76

Valor Total da Proposta R$ 264.038,92 (duzentos e Sessenta e
quatro mil trinta e oito reais r noventa e dois centavos

R$264.038,92

1.4 Controle gerencial do uso dos veículos, por meio de:
a) Sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais,
globais e individualizados, demonstrando todos os dados referentes à
utilização dos veículos;
b)

Sistemas

operacionais

para

processamento

das

informações

nos

equipamentos periféricos do sistema destinados à identificação dos veículos e
terminais;
c) Equipamentos periféricos e cartões eletrônicos do sistema destinados aos
veículos, que viabilizem o gerenciamento de informações da frota, sendo um
cartão para cada veículo e máquina;
d) Processamento dos dados de quilometragem, custos, identificação do
veículo, identificação do portador e respectiva unidade de lotação, datas e
horários de aplicação de insumos: peças, acessórios, componentes e serviços,
manutenções, etc., a serem alimentados por meio eletrônico, com ou sem a
participação humana, e em base gerencial de dados disponíveis para o Setor
de Transporte do Município de Dom Macedo Costa-BA.
e) Processo de consolidação de dados e de emissão de relatórios para o Setor
de Transportes do Município de Dom Macedo Costa-BA, pela internet.
1.5 Racionalização e controle de gastos com produtos e serviços aplicados
aos veículos e máquinas, incluindo:
a) Óleos lubrificantes para motores a gasolina, a álcool e a diesel;
b) Manutenção leve nos Postos de Atendimento, prevendo:
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Reposição do nível da solução para o sistema de esguicho do limpador de
párabrisa; Reposição do nível da solução para o sistema de arrefecimento;
Reposição do nível do óleo do motor;
Serviço de conserto/troca de pneus;
Serviço de troca de óleo lubrificante em veículos da frota;
d) Manutenção preventiva e corretiva:
Serviço de manutenção mecânica/elétrica;
Serviço de funilaria, lanternagem e pintura em geral;
Serviço de retífica (motor e componentes, discos e campanas de freios);
e) Alinhamento e Balanceamento:
serviços de alinhamento de direção;
serviços de balanceamento de rodas;
serviços de cambagem, carter e convergência;
serviços de troca, conserto e remendo de pneus e câmaras de ar;
serviços de desempeno de rodas.
1.5.1 Dos serviços de manutenção preventiva e corretiva:
a) O atendimento dos serviços de manutenção, bem como o fornecimento de
materiais deverá ocorrer por meio de rede de oficinas credenciadas e centros
automotivos e pela rede de fornecedores varejistas credenciados e
disponibilizados pela CONTRATADA.
1.5.1.1 A Manutenção Preventiva compreende todos os serviços executáveis
em oficinas mecânicas ou concessionárias de automóveis, obedecendo-se as
recomendações do fabricante do veículo. São exemplos de manutenção
preventiva:
Troca de pneus, alinhamento e balanceamento de rodas;
Troca de óleo de motor, câmbio, diferencial, óleo de freio, líquido de
arrefecimento;
Lubrificação de veículos;
Reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador, etc.;
Substituição de itens de motor;
Limpeza de motor e bicos injetores;
Regulagem de bombas e bicos injetores;
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Outros serviços constantes no manual dos veículos/equipamentos.
1.5.1.2 A Manutenção Corretiva e Pesada compreende todos os serviços
executáveis em oficinas mecânicas reparadoras e concessionárias de
automóveis, que venham a ocorrer fora dos estabelecidos para a
manutenção preventiva, para correções de defeitos aleatórios resultantes do
desgaste e/ou

deficientes

de

operação,

manutenção

e

fabricação,

garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservara segurança de
pessoas e materiais. São exemplos de manutenção corretiva:
Serviços de retífica de motor;
Montagem e desmontagem de jogo de embreagens;
Serviços de instalação elétrica;
Serviços no sistema de injeção eletrônica;
Serviços no sistema de freios;
Serviços na suspensão;
Serviços no sistema de escapamento;
Capotaria;
Tapeçaria;
Funilaria
e pintura;
Serviços no sistema de arrefecimento;
Serviços no sistema de ar-condicionado;
Reboque de veículos;
Demais serviços de manutenção corretiva nos veículos.
1.6 Os serviços contratados deverão ser executados de forma a permitir o
controle gerencial da frota, observando-se, em especial, o seguinte:
1.6.1 A CONTRATADA disponibilizará acesso ao Sistema de Controle de Frotas
em níveis compatíveis ao modelo definido pelo município de Dom Macedo
Costa-BA.
1.6.2 O município de Dom Macedo Costa-BA, se compromete a estabelecer o
nível de permissão (consulta/administração) do acesso ao Sistema de Controle
de Frotas a cada unidade, podendo um ou mais usuários terem acesso
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completo ou parcial a toda frota, de acordo com suas respectivas
responsabilidades.
1.6.3 Os Relatórios disponibilizados pela CONTRATADA deverão conter, no
mínimo, as seguintes informações, acumuladas a partir da contratação dos
serviços:
a) Relação dos veículos por marca, modelo, ano de fabricação e
motorização;
b) Histórico das operações realizadas pela frota, contendo: data, horário,
identificação do estabelecimento, identificação do usuário, mercadoria ou
serviço adquirido, quantidade adquirida, valor unitário, valor total da
operação e saldo;
c) Análise e histórico de consumo de peças e serviços dos veículos e máquinas
da frota;
d) Quilometragem percorrida pela frota, após intercalação de manutenções;
e) Histórico das operações realizadas por usuário previamente autorizado pelo
município de Dom Macedo Costa-BA;
f) Histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado;
g) Preço pago pelas mercadorias/serviços adquiridos pela frota;
h) Descritivo dos limites de crédito distribuídos aos veículos e máquinas da frota
ou grupo de veículos previamente estabelecidos na implantação;
i) Relatório contendo o volume de gastos realizados por tipo de mercadoria ou
serviço;
j) Relatórios constando apenas os veículos que apresentem distorções em
termos de quilometragem;
k) Relatório para conferência da nota fiscal, discriminando os serviços
prestados no período.
1.6.4 O sistema deverá possibilitar a consolidação de dados, permitindo o
acesso aos mesmos e a emissão de relatórios na base de gerenciamento.
1.7 Do Serviço de Auto Gestão da Manutenção da frota de veículos do
município de Dom Macedo Costa-BA:
1.7.1 Auto Gestão da Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos,
pelo município de Dom Macedo Costa-BA, por meio de sistema de controle
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integrado

da

manutenção,

que

compreende

o

atendimento,

a

orçamentação dos materiais e serviços especializados de manutenção
mecânica, elétrica, lataria, pintura, estofaria e alinhamento/balanceamento e
desempeno de rodas, nos estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA,
compreendendo:
a) Informatização dos dados da vida mecânica, quilometragem, custos,
identificação do veículo, máquina e respectiva unidade responsável, datas e
horários, tipos de peças, componentes e serviços, a serem alimentados por
meio eletrônico em base gerencial de dados disponíveis para o município de
Dom Macedo Costa-BA;
b) Processo de consolidação de dados e de emissão de relatórios para o
município de Dom Macedo Costa-BA, pela internet.
1.7.2 Rede de Estabelecimentos especializados em serviços técnicos de
manutenção de veículos e máquinas (incluindo serviços de alinhamento e
balanceamento), inclusive concessionárias dos fabricantes dos veículos e
máquinas do município de Dom Macedo Costa-BA.
a) Rede de oficinas mecânicas equipadas para aceitar transações do sistema
tecnológico do município de Dom Macedo Costa-BA;
b) Sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento dos serviços de
manutenção da frota de veículos e máquinas do município de Dom Macedo
Costa-BA, junto às oficinas credenciadas;
c) É de responsabilidade do município de Dom Macedo Costa-BA a
fiscalização in loco da execução dos serviços, cujos orçamentos apresentados
devem ser minuciosamente analisados pela mesma, prevalecendo aquele
com menor taxa administrativa.
1.7.3 Para a execução dos serviços técnicos de manutenção da frota, o
município de Dom Macedo Costa-BA só aceitará como credenciada pela
CONTRATADA as oficinas que disponham dos seguintes requisitos mínimos
abaixo:
a) Possuir microcomputador, impressora e conexão à Internet, possibilitando a
operacionalização dos serviços via sistema;
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b) Disponibilizar boxes de serviços cobertos e delimitados em pátio
pavimentado, dotados preferencialmente de bancadas de alvenaria com
revestimento cerâmico ou com chapas de metal;
c) Possuir equipamentos eletrônicos apropriados para aferições e regulagens
de motores;
d) Dispor de ferramentaria atualizada para atendimento da frota da
respectiva categoria de sua responsabilidade;
e) Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção;
f) Possuir elevadores eletromecânicos compatíveis com o peso dos veículos e
máquinas do município de Dom Macedo Costa-BA.
1.7.4 Na prestação dos serviços a credenciada deverá:
a) Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com
sua especialidade, com fornecimento de peças, componentes e demais
materiais destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas do
município

de

Dom

Macedo

Costa-BA

nas

suas

instalações,

independentemente da marca do veículo ou máquina;
b) Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o
emprego de técnica e ferramental adequados;
c) Devolver os veículos e máquinas para o município de Dom Macedo CostaBA em perfeitas condições de funcionamento;
d) Executar fielmente, dentro das melhores normas técnicas, os serviços que
lhe forem confiados, de acordo com as especificações de fábrica e rigorosa
observância aos demais detalhes emanados e/ou aprovados pelo município
de Dom Macedo Costa-BA, bem como executar tudo o que não for
explicitamente mencionado, mas que seja necessário à perfeita execução
dos serviços, desde que aprovado pelo município de Dom Macedo Costa-BA;
e) Utilizar peças, materiais e acessórios novos e originais do fabricante e/ou
similares que atendam a todas as especificações do fabricante do veículo ou
máquina;
f) Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com
poderes de representante ou preposto, para tratar com o município de Dom
Macedo Costa-BA;
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g) Atender com prioridade as solicitações do município de Dom Macedo
Costa-BA , para a execução de serviços;
h) Fornecer em seu orçamento a relação das peças, componentes e materiais
a serem trocados, bem como o volume de tempo de serviço e o custo do
homem/hora a ser empregado, para aprovação do município de Dom
Macedo Costa-BA;
i) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo município de
Dom Macedo Costa-BA;
j) Não aplicar materiais/serviços sem prévia autorização do município de Dom
Macedo Costa-BA;
k) Disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as peças a
serem substituídas nos veículos e máquinas, fornecendo relação das mesmas e
seus respectivos códigos, que serão verificados por servidor ou Comissão
especialmente designado(s) pela autoridade competente do município de
Dom Macedo Costa-BA;
l) Receber e inspecionar o(s) veículo(s) máquina (s) do município de Dom
Macedo Costa-BA;
m) Enviar ao município de Dom Macedo Costa-BA, pela internet, por meio do
sistema informatizado da CONTRATADA, orçamento dos serviços necessários a
serem aplicados no veículo ou máquina, com a descrição de peças, materiais,
serviços com os tempos de execução em horas centesimais e preços líquidos;
n) executar os serviços, se autorizados, mediante o recebimento pela internet
da Ordem de Serviço expedida pelo município de Dom Macedo Costa-BA,
por meio do sistema informatizado da CONTRATADA, ou conforme orientações
do Setor de Transportes do município de Dom Macedo Costa-BA;
o) Fornecer peças e componentes novos, originais e/ou similares que atendam
a todas as especificações do fabricante do veículo ou máquina para todos os
veículos e máquinas da frota do município de Dom Macedo Costa-BA,
quando necessária a substituição;
p) disponibilizar profissionais qualificados para os serviços prestados;
q) Responder civil e penalmente pelo descumprimento de quaisquer
disposições legais, inclusive por acidentes decorrentes da sua ação ou

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DZBVRBM+GZNEQJXI4PV66Q

Esta edição encontra-se no site: www.dommacedocosta.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quarta-feira
24 de Abril de 2019
10 - Ano X - Nº 1747

Dom Macedo Costa

PREFEITURA
PR
RE
MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

omissão, que ocorram durante a realização dos serviços objeto da
contratação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1.

O preço ofertado pelo Licitante signatário da presente Ata de Registro

de Preços, são os constantes na Cláusula Primeira, de acordo com a
respectiva classificação no Pregão Presencial nº 005/2019/SRP.
2.2. O desconto ofertado no preço da taxa de administração é de -5% .
2.3. Na proposta de preço deverão estar inclusos todos os custos necessários
ao pagamento de despesas com salários, encargos sociais, fiscais e
comerciais, impostos, taxas, seguros e demais encargos relativos aos serviços e
deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.
2.4.

A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze)

meses, a contar da data de sua assinatura, enquanto a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto nº 7.892,
de 2013, Decreto Municipal nº 13/2009 e Decreto Municipal 15/2014.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1.

Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou

entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame
licitatório,

mediante

a

anuência

do

órgão

gerenciador,

desde

que

devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, no Decreto nº
7.892, de 2013, Decreto Municipal nº 13/2009 e Decreto Municipal 15/2014.
3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços,
quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os
possíveis Licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a
ordem de classificação.
3.3.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta Cláusula

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
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registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. (§ 3º do
art. 22 do Decreto nº 7.892, de 2013).
3.4.

Fica estabelecido que o quantitativo decorrente das adesões a esta

Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que
aderirem (§ 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892, de 2013).
3.5.

O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à presente Ata

após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da Ata,
exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para
aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador (§ 5º do art. 22 do Decreto
nº 7.892, de 2013).
3.5.1. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante
deverá efetivar o fornecimento ou contratação solicitada em até 90 (noventa)
dias, observado o prazo de vigência desta Ata (§ 6º do art. 22 do Decreto nº
7.892, de 2013).
3.6.

Caberá ao Licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços,

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este não prejudique as obrigações presentes e
futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes (§ 2º do art. 22 do Decreto nº 7.892, de 2013).
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE FORNECIMENTO
4.1. A contratada, deverá ter no mínimo menos 3 (três) oficinas de
manutenção de veículos e máquinas credenciadas no prazo máximo de 30
dias, contados da publicação do resultado da licitação no Diário Oficial do
Município de Dom Macedo Costa-BA, atendendo os requisitos mínimos de
infraestrutura exigidos neste Termo de Referência, operacionalizando à
distância rodoviária máxima de 10 (dez) quilômetros da sede do Município de
Dom Macedo Costa-BA.
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4.3. O início do serviço ocorrerá a partir do 10º (decimo) dia após a assinatura
do Contrato, podendo esse prazo ser prorrogado por apenas uma vez se for
de interesse da Administração Municipal.
4.4. O acompanhamento dos serviços será processado por Servidor designado
pela Secretaria requisitante, que terá a responsabilidade de fiscalizar e
acompanhar o fornecimento, realizar os testes que se fizerem necessários para
aceitar ou rejeitar a entrega, efetuando o respectivo atesto na Nota
Fiscal/Fatura.
4.4.1. Para efetuar os testes que se fizerem necessários e efetuar o atesto na
Nota Fiscal/Fatura o servidor a que se refere o subitem 4.4 desta Cláusula
adotará o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de
início do fornecimento nas dependências do município de Dom Macedo
Costa-BA.
4.5. No caso de rejeição do fornecimento, o servidor designado nos termos do
subitem 4.4 desta Cláusula, emitirá Termo de Rejeição com análise do
problema e indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em
que o Licitante Vencedor deverá refazer o serviço rejeitado para que atenda
plenamente às exigências do Edital, no prazo de 24 horas, a contar da data
de recebimento da comunicação efetuada pela Secretaria Municipal de
Administração/ Secretaria de Serviços Públicos, devendo o novo fornecimento
ser prestada sem qualquer ônus para esta última, condicionado ao
saneamento da situação a sua aceitação.
CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA
5.1.

O Licitante Detentor da Ata deverá garantir o fornecimento do serviço,

sem gerar quaisquer ônus adicionais para a Secretaria requisitante, por um
período de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data do atesto na Nota
Fiscal/Fatura, obedecidas as exigências previstas no Termo de Referência,
Anexo I do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº
005/2019/SRP.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
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6.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o
detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.
6.2. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de até 05
(cinco) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela
da contratação a que aquela se referir.
6.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto”
pelo

servidor competente, condicionado

este

ato à verificação

da

conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços
efetivamente prestados e aos materiais empregados.
6.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
6.5. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate
que a Contratada:
6.5.1. não produziu os resultados acordados;
6.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com
a qualidade mínima exigida;
6.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.
6.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancária para pagamento.
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6.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sites
oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no
edital.
6.8.

Constatando-se,

situação

de

irregularidade

da

contratada,

será

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
6.9.

Não

havendo

regularização

ou

sendo

a

defesa

considerada

improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada,
bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
6.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
6.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação.
6.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato
em execução com a contratada inadimplente.
6.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
6.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO
7.1. A contratada, deverá ter no mínimo menos 3 (três) oficinas de
manutenção de veículos e máquinas credenciadas no prazo máximo de 30
dias, contados da publicação do resultado da licitação no Diário Oficial do
Município de Dom Macedo Costa, atendendo os requisitos mínimos de
infraestrutura exigidos neste Termo de Referência, operacionalizando à
distância rodoviária máxima de 10 (dez) quilômetros da sede do Município de
Dom Macedo Costa-BA.
7.2. O início do fornecimento ocorrerá a partir do 10º (decimo) dia após a
assinatura do Contrato, podendo esse prazo ser prorrogado por apenas uma
vez se for de interesse da Administração Municipal.
7.3.

Se a qualidade do serviço não corresponder às especificações exigidas

no Edital e seus anexos que precederam a presente Ata, serão adotados os
procedimentos previstos na Cláusula Décima.
7.4 A implantação do sistema de gerenciamento de manutenção dos veículos
e máquinas deverá ocorrer até o limite de 30 (trinta) dias após o que ocorrer
primeiro entre o Empenho e/ou publicação do resultado da licitação no Diário
Oficial da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa-BA, incluindo a
instalação de todos os equipamentos, materiais e logística à operação do
sistema, bem como o cadastro e treinamento dos fiscalizadores e condutores.
7.5 O início efetivo do fornecimento dos produtos dar-se-á com a implantação
do sistema, devidamente testado e aprovado pelo CONTRATANTE.
7.6 O prazo para atendimento e solução de problemas de assistência técnica
pela CONTRATADA não poderá ser superior a 1 (um) dia, em dias úteis,
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considerando o horário comercial de 8 às 18 horas, devendo apresentar
justificativa e solicitação de dilatação deste prazo por escrito quando for o
caso.
7.7 O prazo máximo aceito para pagamento dos serviços e materiais utilizados
para manutenção dos veículos através do cartão eletrônico magnético ou
com chip e/ou outra forma de pagamento oferecido pela contratada será de
30 minutos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
8.1.

Cumprir fielmente as demais obrigações estabelecidas no item 8 do

Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 068/2017/SRP e
seus anexos.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
9.1.

As obrigações do município de Dom Macedo Costa-BA estão

estabelecidas no item 7 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão
Presencial nº 005/2019/SRP e seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de
1993, da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, a Licitante que, no
decorrer da contratação:
10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente a Ata de Registro de Preços;
10.1.2. Apresentar documentação falsa;
10.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.4. Cometer fraude fiscal;
10.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e na Ata de
Registro de Preços.
10.2. A Licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
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10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
10.2.2. Multa:
I - Moratória de até2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;
II - Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de
Registro de Preços, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação
assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor
cumulado das penalidades não supere o valor total da Ata de Registro de
Preços.
III - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o município de Dom
Macedo Costa, pelo prazo de até 02 (dois) anos. (Acórdão 2242/2013-Plenário,
TC 019.276/2013-3 de 21/08/2013);
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
10.3.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as

demais sanções.
10.4 . Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no
subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão da Ata de Registro
de Preços decorrente desta licitação:
10.5.

Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meios

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
10.6. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.7.

Demonstrem

não

possuir

idoneidade

para

contratar

com

a

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
10.8.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em

Processo Administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa,
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observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e demais alterações vigentes.
10.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
Proporcionalidade.
10.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Munícipio, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e
cobrados judicialmente.
10.11. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
10.12.

As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no site oficial do

Município.
10.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.
10.14.

As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da

licitação estão previstas no Edital.
10.15.

O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser

efetuado ao CONTRATADO.
10.16.

Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO

obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicação oficial.
10.17. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em
dívida ativa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DOS PREÇOS
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11.1. Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas no art. 17 do Decreto nº 7.892, de
2013.
11.2.

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual

redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do
fornecimento, devidamente comprovado, cabendo ao município, por meio
do Servidor designado gestor da Ata, promover as necessárias negociações
junto às empresas vencedoras.
11.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata deverá:
a)

convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução

de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b)

frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do

compromisso assumido;
c)

convocar

as

demais

empresas

visando

igual

oportunidade

de

negociação.
11.4.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e

a empresa vencedora, mediante requerimento devidamente comprovado,
não puder cumprir o compromisso, o gestor da Ata poderá:
a)

liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação

da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b)

convocar

as

demais

empresas

visando

igual

oportunidade

de

negociação; e,
c)não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá à
revogação da mesma e a adoção das medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O serviço a ser fornecido, objetos desta Ata de Registro de Preços, serão
acompanhados por Servidor designado pela Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento/ Secretaria de Serviços Públicos para esse fim.
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12.2. Atendendo ao quanto disposto na Lei Federal de nº 12.486/2013, fica
designado o Servidor Jocivan Cerqueira Oliveira, CPF nº 002.728.295-36,
matrícula nº 373500 lotado na Secretaria Municipal de Obras Transportes e
Serviços Públicos para o fim específico de acompanhar o fornecimento dos
itens, do objeto da presente Ata de Registro de Preços, de modo que o
referido servidor deverá emitir relatórios mensais, informando sobre o
andamento da Ata de Registro de Preços, que deverão ser encaminhados
para o setor de compras a partir do primeiro mês de iniciado o fornecimento
dos itens adquiridos.
12.3. O Licitante detentor da Ata é responsável pelo fornecimento do serviço,
do objeto desta ata.
12.4.

O fornecimento pelo Licitante detentor da Ata, deverá ser devidamente

acompanhado da Nota Fiscal/Fatura de acordo com as demais exigências
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial
nº 068/2017/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
13.1. O Licitante Detentor da Ata terá o seu Registro de Preço cancelado na
Ata, por intermédio de processo administrativo específico:
13.1.1. A pedido do Licitante Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito,
quando:
I - comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da presente Ata;
II - comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a
perfeita execução da Ata, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovado; ou,
III - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em
função da elevação dos preços de mercado.
13.1.2. Por

iniciativa

do

MUNICIPIO,

por

razões

de

interesse

público

devidamente motivadas e justificadas, assegurado o contraditório e ampla
defesa, bem assim quando o Licitante Detentor da Ata:
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I - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
II - não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
III - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida
no processo licitatório;
IV - não comparecer ou se recusar a fornecer os itens decorrentes da Ata de
Registro de Preço;
V - incorrer em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela
decorrentes, ou
VI - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002 (inciso IV do art. 20 do
Decreto 7.892, de 2013).

13.2.

A comunicação do cancelamento dos preços registrados, será feita por

intermédio de correspondência, mediante recibo, juntando-se o comprovante
aos autos que deram origem ao registro de preços.
13.3. A solicitação do Licitante Detentor da Ata para cancelamento dos
preços registrados deverá ser formulada com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias, facultada ao MUNICÍPIO a aplicação das penalidades previstas
na Cláusula Nona, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
14.1. O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, mediante a emissão da respectiva Nota de
Empenho, de acordo com o disposto no Edital do Pregão Presencial/SRP nº
005/2019.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1.

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços

nº 005/2019/SRP, com respectivos anexos e a proposta do Licitante que
apresentou os menores preços na etapa de lances.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Dom Macedo Costa-BA, para dirimir
toda e qualquer questão decorrente desta Ata de Registro de Preços, da
licitação e da Nota de Empenho, renunciando as partes envolvidas a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Dom Macedo Costa-BA
23 de Abril de 2019

MUNICIPIO DE Dom Macedo Costa
Egnaldo Píton Moura – Prefeito
CONTRATANTE

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESSARIAL LTDA
RAFAEL DE MORAES CAMINI
CONTRATADA

Testemunhas:

1..........................................................................CPF nº .......................................

2........................................................................ CPF nº.........................................

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DZBVRBM+GZNEQJXI4PV66Q

Esta edição encontra-se no site: www.dommacedocosta.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

