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Tipo:
Objeto:

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021
SETEC.2021.00000319-87
MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E
CAMINHONETES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, para atendimento das
necessidades das SETEC (Serviços Técnicos Gerais), conforme especificações contidas no termo
de referência, Anexo I do presente Edital.

Recebimento das Propostas de Preços, da Documentação de Habilitação e Sessão Pública do Pregão:
Dia 31/05/2021 às 10:00 h
Auditório da SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Praça Voluntários de 32 s/n Bairro Ponte Preta CEP 13.041-900 – Campinas/SP.
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ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL

Anexo I

Termo de Referência;

Anexo II

(a)Modelo de Proposta / (b)Declaração de Elaboração Independente de Proposta e
Atuação Conforme ao Marco Legal Anticorrupção

Anexo III

Minuta de Contrato

Anexo IV

Folha de dados para elaboração do Contrato;

Anexo V

Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e Termo de
Credenciamento.

Anexo VI

Modelo Referencial de Atestado de Capacidade Técnica;

Anexo VII

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo VIII

Modelo de Declaração a que se refere o Art. 4º, da IN 1.234 de 11.01.2012
(Simples Nacional)

Anexo IX

Modelo de Declaração do art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;

Anexo X

Termo de Ciência e Notificação Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

1. PREÂMBULO:
1.1.
A SETEC SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS, Autarquia Pública Municipal com sede nesta cidade de
Campinas/SP, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério de julgamento de menor preço global por lote, objetivando a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E CAMINHONETES,
SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, para atendimento das necessidades das SETEC (Serviços Técnicos
Gerais), conforme especificações contidas no termo de referência, Anexo I do presente Edital.
1.2.
A SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA do certame terá início às 10:00 horas do dia 31 de Maio de 2021 e
será realizada no Auditório da SETEC, localizada na Praça Voluntarios de 32 S/N., Bairro Ponte Preta –
Campinas/SP e será dirigida pelo(a) Pregoeiro(a), assessorado(a) por sua Equipe de Apoio
1.3.
Os documentos referentes ao credenciamento, a declaração de que cumpre os requisitos de
habilitação, os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser
entregues diretamente ao(à) Pregoeiro(a) no momento de abertura da sessão.
1.4.
A licitação será processada e julgada em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 10.520/02,
dos Decretos Municipais nº 14.218/03 e 14.602/04, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei
Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar 147/14, bem como pelas normas deste edital e de seus
anexos.
1.5.
AS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DESTE EDITAL,
DANDO ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS PENALIDADES ESTABELECIDAS PARA OS CASOS DE
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DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES DE QUE A SETEC APLICARÁ
AS SANÇÕES PREVISTAS, OBEDECIDO O DISPOSTO NA LEI FEREDAL 10.520/02, LEI FEDERAL Nº8.666/93,
BEM COMO O PREVISTO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ESPECIALMENTE O ARTIGO 10 DO DECRETO Nº
14.218/03.
2.

OBJETO:

1.3.
2.1.
Este edital tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E CAMINHONETES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, para
atendimento das necessidades das SETEC (Serviços Técnicos Gerais), conforme especificações contidas no termo
de referência, Anexo I do presente Edital., as quais deverão ser rigorosamente obedecidas. "Sendo esta licitação
pelo critério de menor preço global por lote.
2.2.
No Anexo I – Termo de Referência e na minuta de Contrato (Anexo III) estão fixadas as condições para a
contratação.

3.

VIGÊNCIA DO CONTRATO:

3.1.
A vigência do contrato a ser firmado com a Proponente Vencedora será de 12 (doze) meses, contados a
partir da data da assinatura, conforme Minuta constante do Anexo III, de acordo com a legislação vigente, podendo

ser prorrogado, respeitado o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93 com suas alterações
3.2.
O valor máximo anual autorizado para a contratação é de R$ 1.342.960,00 (um milhão, trezentos e
quarenta e dois mil, novecentos e sessenta reais) para o LOTE 01, orçado por meio de pesquisas de preços no
mercado, devidamente juntadas ao protocolo em referência, o qual onerará os recursos orçamentários da rubrica 01
04 122 2018 4109 33 90 39, suplementada se necessário.
4.

CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1.

Poderão participar deste Pregão:

4.2.: as empresas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação constante
deste instrumento e seus anexos.
4.3. As empresas participantes deverão ter logística para entrega no município de Campinas do(s) produto(s)/
serviços(s) no prazo estabelecido em edital.
4.4. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será permitida a participação
de empresas, quando:
4.4.1. Direta ou indiretamente, tenham dirigentes pertencentes ao quadro de funcionários da Prefeitura
Municipal de Campinas e suas Autarquias;
4.4.2. estiverem, na data fixada para abertura da sessão pública:
a) Cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Administração nos
termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
b) Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02;
c) Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98;
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d) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público e não reabilitadas.
e) sob processo de concordata, recuperação judicial ou falência; Na hipótese da proponente estar em recuperação
judicial, possibilita-se a participação, desde que apresente Plano de Recuperação Homologado pelo juízo
competente em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico financeira;
4.4.3. Empresas com falência decretada ou concordatária;
4.4.4. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
4.5. Para comprovação das situações previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 4.4.2, o Pregoeiro, poderá
efetuar consulta via internet, através de link na página institucional do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCE/SP) http://www4.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados, onde consta a relação de órgãos ou
entidades que estão proibidos de receber novos auxílios, subvenções ou contribuições do poder público – do Estado
ou municípios - até regularizarem suas pendências perante o TCE/SP.
4.5.1. Nos termos do artigo 7º do Decreto Municipal nº17.437 de 18/11/2011 é vedada a celebração
de contratos, convênios ou instrumentos equivalentes pela Administração Pública municipal direta
e indireta com pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, com
vínculo de parentesco com agente político ou Vereador.
4.6.
A participação neste Pregão implica no reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se
submete a todas as cláusulas e condições do presente Edital, bem como as disposições contidas na Lei Federal nº
10.520/02, nos Decretos Municipais nº 14.218/03 e 14.602/04, na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Complementar nº
123/06 e na Lei Complementar nº 147/14, que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente.

5.

CADERNO DE LICITAÇÃO:

5.1.
O Caderno de Licitação composto de Edital e Anexos poderão ser consultados na SETEC, no endereço
constante do preâmbulo, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h30min, até o último dia útil que
anteceder a data designada para a abertura do certame; poderá ser obtido na extensão “PDF” (Edital e Anexos I a
X), solicitando através do e-mail colsetec@setec.sp.gov.br, ou adquirido ao preço de R$5,00 (cinco) reais em
mídia (CD) no formato PDF.
5.1.1. Toda informação adicional deste certame, assim como o edital, será divulgada conforme exigência
em Lei; e ainda, comunicados, esclarecimentos e eventuais alterações ficarão disponíveis para consulta
e download, durante o período de publicidade da licitação, no endereço www.setec.sp.gov.br
(“Transparência" e em seguida em “Licitações”), ficando as licitantes interessadas, responsáveis pela
verificação.
6.

INFORMAÇÕES:

6.1
As questões técnicas ou jurídicas relativas ao presente certame deverão ser dirigidas ao(à) Pregoeiro(a),
formuladas por escrito, identificando claramente esta licitação e firmadas pelo representante legal com poderes para
tal e devem ser entregues, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, das 09h00min às 16h30min, ou
enviada através do e-mail colstec@setec.sp.gov.br devendo ser digitalizada com assinatura do representante legal,
em até 02 (dois) dias úteis antes da data de recebimento das propostas.
6.1.1. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente formal,
através dos números (19) 3734-6138 – da COLSETEC - Comissão de Licitações da SETEC..
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7.

IMPUGNAÇÕES AO EDITAL:

7.1.
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante à SETEC, quem não o fizer em até 02 (dois)
dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, nos termos do Art. 8º do Decreto Municipal nº
14.218/03 e do Art. 1º do Decreto Municipal nº 15.750/07.
7.1.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do Edital de Licitação perante a SETEC no prazo
de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, nos termos do art. 8º do Decreto
Municipal nº. 14.218, de 30/01/2003, c/c art. 1º do Decreto Municipal nº 14.602/2004.
7.1.2. Caberá ao(a) pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis.
7.1.3. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
7.1.4. A apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem anterior não a caracterizará como
recurso, recebendo tratamento de mera informação.
7.1.5. Admite-se impugnação enviada por intermédio de e-mail colsetec@setec.sp.gov.br, ficando a validade
do procedimento condicionada à protocolização do original na Área de protocolo da SETEC, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas.
7.1.6. Quando o acolhimento da impugnação implicar em alteração do Edital, capaz de afetar a
formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

8.

CREDENCIAMENTO:

8.1.
No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, as Proponentes deverão se apresentar para
credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a) por um representante que, devidamente munido de documento que o
credencie a participar de todos os atos deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada,
devendo ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo a cédula de identidade ou outro documento
equivalente.
8.2.

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a)
Tratando-se de representante legal, o Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b)
Tratando-se de procurador, a procuração, por instrumento público ou particular, da qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre
os indicados na alínea “a” que comprove os poderes do mandante para a outorga.

8.3.
No ato do credenciamento a licitante deverá ainda, apresentar a declaração de que cumpre os requisitos de
habilitação, conforme modelo do Anexo V.
8.4.
Os documentos para o credenciamento e a declaração de que cumpre os requisitos de habilitação,
conforme modelo do Anexo V, deverão ser entregues juntamente com a respectiva cédula de identidade ou
documento equivalente, fora dos envelopes n° 01 “PROPOSTA DE PREÇOS” e nº 02 “HABILITAÇÃO”.
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8.5
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração visando ao exercício dos
direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações introduzidas pela Lei
Complementar nº 147/14, conforme modelo do Anexo VII e apresentada fora dos envelopes n° 1 “PROPOSTA DE
PREÇOS” e nº 2 “HABILITAÇÃO”.
8.6.
A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação da
proposta ou inabilitação da Proponente. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se manifestar e
responder pela Proponente durante a etapa de lances verbais e para a prática de todos os demais atos inerentes
ao certame.
8.7.
Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa, sob pena
de exclusão sumária das representadas.
8.8.
Os documentos de credenciamento poderão ser apresentados no original ou por cópia autenticada, e serão
retidos pela equipe deste Pregão para oportuna juntada aos autos do respectivo processo.
8.9.
A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante
por ele representada, salvo se houver autorização expressa do(a) Pregoeiro(a).
8.10. Quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (Proposta
ou Habilitação), o representante estará autorizado a abri-lo e retirá la, lacrando-o em seguida.
8.11. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. Referido credenciado poderá ser acompanhado
por outras pessoas, que poderão assessorá-lo, sendo vedada a manifestação de qualquer natureza por essas
outras pessoas.
9.

PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope nº 1:

9.1.
A proposta de preço deverá ser apresentada, dentro de envelope, preferencialmente opaco, devidamente
lacrado e identificado, em 01 (uma) via, preferencialmente, conforme modelo referencial do Anexo II (podendo ser
inclusive utilizado esse modelo, devidamente preenchido, como proposta), redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada, na última folha, por seu
representante legal/procurador, devendo conter:
9.1.1. Nome ou razão social da proponente, inscrição no CNPJ, seu endereço completo, telefone, e
endereço eletrônico, bem como o nome, números de RG e CPF, e ainda, cargo de seu representante legal
ou procurador;
9.1.2.

Nome do banco, número da conta corrente da Proponente, número da agência e cidade;

9.1.3. Cotação do preço, expressa em reais (R$), em algarismos, com duas casas decimais, e por
extenso, representando oferta firme e precisa, sem possibilidade de qualquer alternativa de preços ou
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
9.1.3.1. Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso,
prevalecerá o por extenso e/ou divergência entre o valor unitário e total prevalecerá o valor
unitário.
9.1.3.2. Os preços cotados devem ser equivalentes aos praticados no mercado.
9.1.3.3. Não serão aceitos pleitos de acréscimos no preço ofertado, a qualquer título.

Praça Voluntários de 32, s/nº – Bairro Ponte Preta – CEP: 13041–900 – CAMPINAS – SP - Fone (19) 3734-6138
www.setec.sp.gov.br e-mail colsetec@setec.sp.gov.br

SETEC – Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

9.1.4.

Declaração expressa, sob as penas da lei de que:
9.1.4.1. Por ser de seu conhecimento, a licitante atende e se submete a todas as cláusulas e
condições do Edital, relativas à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº
8666/93 e Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Municipais nº 11.447/94, nº 14.218/03 e nº
14.602/04, que integrarão o ajuste correspondente.
9.1.4.2. O preço proposto inclui todos os custos e despesas direta ou indiretamente necessários
ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, inclusive tributários, sociais e
trabalhistas, bem como o lucro da empresa de forma que nenhuma outra remuneração seja devida
por conta da contratação licitada.
9.1.4.3. O fornecimento atenderá integralmente as especificações do objeto, descritas no Anexo I
– Termo de Referência deste Edital.

9.1.5. Validade da proposta que não poderá ter prazo inferior a 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir da data da abertura da sessão pública do certame.
9.2.
A Proponente poderá anexar à sua proposta a “folha de dados” para elaboração do Contrato, devidamente
preenchida conforme o Anexo IV deste Edital.
9.3.

Serão desclassificadas as propostas que:
9.3.1.

Não obedecerem às condições estabelecidas no edital;

9.3.2. Não estiverem assinadas pelo representante legal ou autorizado (passível de saneamento, caso o
representante esteja presente);
9.3.3. Contiverem preços ilegíveis, ou seja, quando o preço unitário e o preço total não forem passíveis
de leitura e entendimento;
9.4.
Poderão ser também desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com o modelo constante do
Anexo II, se tal circunstância impedir o seu julgamento com observância do princípio da isonomia, por alterar
qualquer das condições constantes do edital.
9.5.
Havendo propostas com valores considerados inexequíveis, o(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar justificativa
de tais valores para avaliação da capacidade de fornecimento, através de documentação que comprove que os
custos são coerentes com o mercado.
9.6.
Havendo propostas com preços contendo mais de duas casas decimais, serão consideradas apenas
duas, desprezando-se as demais.
9.7. impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste edital;
9.8. basearem seus preços nos dos outros concorrentes ou oferecerem reduções sobre as propostas mais
vantajosas;
9.9. deixarem de responder às diligências, quando solicitadas, dentro do prazo Estabelecido
9.10. Serão desclassificados os lances finais e, na inexistência de lances, as propostas escritas que apresentarem
preços excessivos, ou seja, superiores aos valores máximos aceitáveis pela SETEC, constantes do processo
administrativo.
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9.11 Caso eventualmente ocorra a abertura do ENVELOPE “.2” – HABILITAÇÃO antes do ENVELOPE “1” –
PROPOSTA, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele novamente lacrado sem análise
de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.

10.

HABILITAÇÃO – Envelope nº 2:

10.1. No envelope N° 2 "HABILITAÇÃO" deverão ser apresentados os documentos a seguir discriminados, em
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou
publicação em órgão da imprensa oficial e se possível com suas folhas numeradas sequencialmente, identificandose cada item da habilitação de modo a facilitar sua análise, relativos a:

10.1.1. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.1.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada - EIRELI;
10.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado à Lei Federal
nº 12.690/2012;
10.1.1.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
empresárias ou cooperativas;
10.1.1.4. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedade
não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
10.1.1.5. Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
10.1.1.6. Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se tratando de
sociedade cooperativa;

10.1.2 DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / VISTORIA:

10.1.2.1. A proponente deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho anterior em contrato da mesma
natureza, de complexidade tecnológica e operacional igual ou superior, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de
direito público ou privado, comprovando a prestação de serviço pertinente e compatível com o objeto do lote que
está arrematando;
10.1.2.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica emitente bem como o nome, o cargo
do signatário, endereço do emitente e vigência do contrato.
10.1.2.3. Estando a documentação: PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope nº 1 e HABILITAÇÃO – Envelope nº 2,
de acordo com o solicitado em edital, antes da publicação da homologação e assinatura do contrato, será
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agendada Vistoria técnica à empresa vencedora para constatação das condições exigidas no Edital e
apresentadas na proposta.
10.1.3. DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica ou do domicílio do empresário individual;

a.1). Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser
substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.

a.2). Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano
de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

b) Demonstrações contábeis do último exercício social, compreendendo o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado do Exercício, extraídas do livro Diário, já registrado no órgão competente,
acompanhadas com os respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente subscritas pelo representante
legal da empresa e pelo contabilista com registro profissional regular no CRC.

b.1) Em se tratando de Sociedades Anônimas ou por Ações poderá ser apresentada a publicação do balanço
completo no órgão oficial da União ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a
sede da companhia.

b.2) A apresentação do protocolo (recibo de entrega de livro digital) do Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped) juntamente com as páginas das demonstrações contábeis extraídas do referido sistema (termo de abertura,
termo de encerramento, balanço e demonstração do resultado do exercício) atende a exigência do item b.

b.3) É vedada a apresentação de balancetes ou balanços intermediários (encerrados fora do exercício social da
empresa).

b.4) As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) e as Cooperativas (COOP), ainda que sejam
enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar Demonstrações contábeis do último exercício social,
compreendendo o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, extraídas do livro Diário, já
registrado no órgão competente, acompanhadas com os respectivos termos de abertura e encerramento,
devidamente subscritas pelo representante legal da empresa e pelo contabilista com registro profissional regular no
CRC.

b.5) As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão apresentar o
Balanço de Abertura.
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b.6) Comprovação de boa situação financeira da licitante, baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) maiores ou iguais a 1,00 (≥ a um inteiro), resultantes da
aplicação das seguintes fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

b.7) As empresas que apresentarem resultado menor que 1 (um), em qualquer dos índices previstos acima
(Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral), quando de suas habilitações, deverão comprovar capital
mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, conforme
preceituam os parágrafos 2º e 3º do art. 31, da Lei nº. 8.666/93.

10.1.4. DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e Alvará de
funcionamento.
10.1.4.1.1. O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e Alvará de funcionamento
apresentados, deverão ser compatíveis com o objeto deste certame.
10.1.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou municipal relativo ao
domicílio ou sede da Proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
10.1.4.3. Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.
10.1.4.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
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10.1.4.5. Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas através de Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT).
10.1.4.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da
Proponente, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor.
10.1.4.6.1. A regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser comprovada pela
apresentação da Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de
Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou declaração de
isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal da licitante, sob as
penas da lei;
10.1.4.7. Prova de regularidade Municipal (Tributos Mobiliários) do domicílio ou sede da licitante;
10.1.4.8. A licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial
(domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento
que pretenda contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos
diversos. Exceção aos casos de recolhimento centralizado dos tributos.
10.1.4.9. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), participando do certame
nesta condição, deverão apresentar toda documentação de habilitação exigida para fins de
regularidade fiscal, ainda que tenha alguma restrição.
10.1.4.9.1. A licitante habilitada nas condições do item 10.1.4.9. deverá comprovar
sua regularidade fiscal e trabalhista sob pena de decadência do direito à contratação,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, mediante a apresentação das
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for
declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração.
10.1.5. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
10.1.5.1. Declaração em papel timbrado da empresa, firmada pelo responsável legal/procurador,
com indicação do nome, cargo e RG, atestando, sob as penalidades cabíveis, que atende às
exigências do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, conforme disposto no
inciso V, do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, nos termos do Anexo VIII.
10.2. Caso exista fato impeditivo da habilitação, obriga-se a Proponente a declar sob as penalidades legais, a
superveniência de fato impeditivo da habilitação, de acordo com o §2º do art.32 da Lei Federal nº 8.666/93.
10.3. Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que
não possam ser entendidos.
10.4.

Os documentos apresentados serão oportunamente anexados ao processo relativo a presente licitação.

10.5. Os documentos referidos no item 10.1.1 poderão ser suprimidos se já apresentados por ocasião do
credenciamento.
10.6. As certidões de regularidade cujas autenticidades dependem de comprovação pela internet serão, durante
a sessão da licitação, consultadas nos respectivos sítios eletrônicos.
10.7. Durante a sessão, complementarmente à análise da documentação de habilitação, será verificada
ainda a situação da licitante quanto à eventual existência de sanção administrativa, por meio de consultas
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nos endereços eletrônicos abaixo indicados:

Prefeitura Municipal de Campinas:
http://campinas.sp.gov.br/licitacoes/sancoes_administrativas/
Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados
Relação de inidôneos (consulta consolidada) do Tribunal de Contas da União:
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

10.8. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como
válidas as expedidas nos 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das
propostas.

11.SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO:
11.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital será realizada sessão pública para abertura dos
envelopes nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS” e nº 02 – “HABILITAÇÃO”.
11.2. Aberta a sessão, será realizada a identificação dos proponentes, com o respectivo credenciamento de seus
representantes por um dos meios descritos no item 8 deste Edital, devendo-se nesta ocasião, se for o caso,
comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais
atos inerentes ao certame.
11.2.1. No ato do credenciamento a licitante deverá ainda apresentar declaração de que cumpre os
requisitos de habilitação, conforme modelo do Anexo V.
11.2.2. A Proponente que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não cumpri-los, será
inabilitada e estará sujeita às penalidades estabelecidas pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, após
regular processo administrativo, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.
11.2.3. Após a abertura do primeiro envelope, estará encerrado o credenciamento e não será admitida a
participação de novas empresas proponentes, nem a desistência de propostas.
11.3. A equipe de Pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, os quais
deverão estar em invólucro separado, indevassável, lacrado e rubricado no fecho.
11.4.
edital.

Em seguida identificará a proposta de menor preço por lote cujo conteúdo atenda as especificações do

11.5. As propostas com valor superior em até 10% (dez por cento) da proposta de menor preço por lote serão
classificadas em ordem crescente.
11.6. O conteúdo das propostas indicadas no item anterior será analisado, desclassificando-se aquelas cujo
objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital. A aceitabilidade do preço será verificada
somente após o encerramento da fase de lances.
11.7. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos dos itens 11.4. e 11.5., serão selecionadas até
três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os
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preços oferecidos nas propostas escritas.
11.8. Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os proponentes com o
mesmo preço por lote serão convidados a participar dos lances verbais.
11.9. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de forma sucessiva,
inferiores à proposta de menor preço por lote.
11.9.1. Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores ao último lance que tenha sido
anteriormente ofertado, bem como dois lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi
ofertado primeiro.
11.9.2. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço, observada as reduções mínimas, conforme especificadas abaixo:
a) para o lote 01, redução mínima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

11.9.3. O prazo para formulação de lances verbais será de 05 (cinco) minutos
11.9.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
11.10. O (A) Pregoeiro(a) convidará individualmente as Proponentes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço por lote e os demais em ordem decrescente de
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
11.11. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a) Pregoeiro(a), as Proponentes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
11.11.1. O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.
11.11.2. Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
11.12. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado
pelo(a) Pregoeiro(a), implicará a exclusão da Proponente da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pela Proponente, para efeito de ordenação das propostas.
11.13. Caso não se realizem lances verbais será verificada a conformidade entre as três propostas escritas de
menor preço por lote e o valor estimado para a licitação.
11.13.1. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será efetuada
por sorteio, na mesma sessão.
11.14. Quando comparecer um único Proponente ou houver uma única proposta válida, caberá o(a) Pregoeiro(a)
verificar a aceitabilidade do preço ofertado.
11.15. Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem crescente de valor, o(a)
Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do preço da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.
11.15.1. Havendo propostas ou lances de uma ou mais Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno
Porte (EPP) com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da licitante de melhor oferta, não sendo a de
melhor oferta ME ou EPP, a proposta mais bem classificada dentre as MEs e EPPs será considerada
empatada com aquela, podendo a sua proponente apresentar proposta de preço inferior, e, não havendo o
desempate, serão chamadas as demais MEs ou EPPs empatadas, na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito.
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11.15.2. Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as MEs ou EPPs exerçam o direito
de desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a manutenção
da proposta originalmente mais bem classificada.
11.16. Considerada aceitável a proposta de menor preço por lote e obedecidas as exigências fixadas no edital,
será aberto o Envelope nº 2 “HABILITAÇÃO” de seu detentor, para confirmação das suas condições habilitatórias.
11.16.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em invólucro separado, indevassável,
lacrado e rubricado no fecho.
11.17. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o melhor preço será declarado
vencedor na ordem de classificação.
11.18. Se a oferta não for aceitável, ou se a Proponente desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a)
examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e,
em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
aceitável cujo autor atenda os requisitos do Edital, caso em que será declarado vencedor.
11.19. Nas situações previstas nos itens 11.14, 11.15, 11.17 e 11.18, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar
diretamente com a Proponente para que seja obtido preço melhor.
11.20. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica.
11.21. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão de julgamento do
envelope 2, com registro em ata da síntese das suas razões.
11.21.1. O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo.
11.21.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.21.3. A falta de manifestação motivada da Proponente na sessão importará a decadência ao direito de
recurso.
11.22. Tendo sido declarado vencedor a licitante arrematante, deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias
úteis, a planilha com os valores ajustados aos valores finais ofertados na fase de lances/negociação da
licitação,(conforme subitem 11.29.)
11.23. Na ausência de recursos, após a declaração da vencedora, exceto quando da necessidade de
apresentação de amostras o(a) Pregoeiro(a) lhe adjudicará o objeto do certame, encaminhando o processo, em
seguida, à autoridade competente para homologação do procedimento a seu critério.
11.24. Decididos os recursos eventualmente interpostos, observados os trâmites legais, será adjudicado o objeto
da licitação à licitante vencedora e homologado o certame.
11.25. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases
preestabelecidas, os envelopes devidamente rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelas Proponentes ficarão sob a
guarda do(a) Pregoeiro(a), sendo exibidos às Proponentes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente
marcada para prosseguimento dos trabalhos.
11.26. O prazo para formulação de lances verbais e o valor entre lances poderão ser acordados entre os
credenciados e o(a) Pregoeiro(a), durante a sessão pública.
11.27. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas poderão ser
devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação de
interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com a Comissão, até ulterior deliberação. Os
envelopes das licitantes classificadas não declaradas vencedoras do certame permanecerão sob custódia da
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Comissão, até a efetiva formalização da contratação com a adjudicatária.
11.28. Da sessão pública deste pregão, lavrar-se-á Ata circunstanciada na qual serão registrados todos os atos
praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a), demais membros da
Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes.
11.29. A Proponente vencedora da licitação terá 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de que trata o
subitem 1.2 deste Edital ou da data em que for conhecido o nome do licitante vencedor, para apresentar nova
Planilha de Preços com os valores ajustados aos valores finais ofertados na fase de lances/negociação da licitação.
Na nova planilha deverão ser apresentados os novos valores unitários e totais, de modo que o desconto ofertado
esteja contemplado.
11.30. O resultado final do Pregão será divulgado no Diário Oficial do Município de Campinas.

12. RECURSOS:
12.1. Declarada a vencedora, as proponentes presentes poderão manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, que ficará registrada na ata, sendo-lhe concedido no próprio ato o prazo de 03 (três) dias úteis
para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo das recorrentes,
independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos do processo administrativo.
12.1.1. As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Protocolo, no
endereço constante do preâmbulo deste instrumento, nos dias úteis, das 09h00min às 16h30min.

13.

ASSINATURA DO CONTRATO E FORNECIMENTO:

13.1. O objeto da presente licitação deverá ser executado conforme especificações constantes no presente Edital e
seus anexos, no prazo estipulado e observando o seguinte:
13.1.1. A SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS convocará a vencedora para, dentro do prazo de até 05 (cinco)
dias úteis a contar da data de recebimento da notificação, assinar o Contrato - Anexo III.
13.1.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela SETEC, sob pena de decair
do direito à assinatura do contrato e a eventual contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e
legislação.
13.1.3. No ato da assinatura do contrato deverá ser assinado o Termo de Ciência e Notificação (Anexo X).
13.1.4. Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis quando a empresa vencedora, convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta, não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada
outra licitante, observada a ordem de classificação e as mesmas condições propostas pela primeira colocada.
13.1.5. Como condição para atender eventuais pedidos de compras, o licitante vencedor deverá manter as mesmas
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condições de habilitação.

13.1.6. A SETEC poderá realizar pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos preços praticados
pela contratada. Verificando a necessidade de revisar o preço, em decorrência de eventual alteração dos praticados
no mercado, caberá à SETEC convocar a contratada para negociar o novo valor.
14. DAS PENALIDADES:
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
14.1.2 - não assinar o termo de contrato ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
14.1.3 - apresentar documentação falsa;
14.1.4 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
14.1.5 - ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.6 - não mantiver a proposta;
14.1.7 - cometer fraude fiscal;
14.1.8 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
14.1.9 - fraudar na execução do contrato;
14.1.10 - comportar-se de modo inidôneo;
14.1.10.1 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

14.2. No caso de ocorrência de qualquer infração administrativa prevista no item 18.1, a licitante/adjudicatária se
sujeitará ao pagamento da multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, bem como à suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pública, pelo prazo de até
cinco anos, conforme artigo 7º da Lei nº.10.520, de 17 de Julho de 2002.

14.3 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
14.3.1 - advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
14.3.2.- multa moratória de 0,03% (zero virgula zero três por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
14.3.3 - multa compensatória de 20% ( vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
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14.3.4 - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
14.3.5 - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até cinco
anos;
14.3.6 - 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 Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;

14.4. - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os
profissionais que:
14.4.1 - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
14.4.2 - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
14.4.3 - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.

14.5. - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará
o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

14.6. - 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.

14.7. - Para a execução da do contrato, é vedado à SETEC e ao Fornecedor e/ou empregado seu, e/ou preposto
seu, e/ou gestor seu:
14.7.1. - Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem
quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
14.7.2 - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;
14.7.3 - criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;
14.7.4 - obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de
contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação
pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
14.7.5. - manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; ou
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14.7.6 - de qualquer maneira fraudar a licitação, a ata ou o contrato, assim como realizar quaisquer ações
ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 (Lei
Anticorrupção) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis.
14.7.7. - A prática, pela contratada, de qualquer ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 (“Lei
Anticorrupção”), implicará, com base no art. 6º da Lei nº 12.846/2013, garantida a ampla defesa e o
contraditório, aplicação das seguintes sanções:

14.7.7.1 - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento
bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os
tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e
14.7.7.2 - publicação extraordinária da decisão condenatória.

15. DA RESCISÃO:
15.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos do artigo 77 e seguintes da Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações.
15.2. A SETEC poderá rescindir de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial,
sem que assista a contratada qualquer direito de reclamação ou indenização, sem prejuízo das penalidades
aplicáveis, sempre que ocorrer:
15.2.1. Inadimplência de Cláusula contratual por parte da contratada;
15.2.2. Inobservância de especificações e recomendações fornecidas pela SETEC;
15.2.3. lnterrupção do fornecimento dos materiais/serviços por exclusiva responsabilidade da empresa
contratada, sem justificativa apresentada e aceita pela SETEC;
15.2.4. Liquidação judicial ou extrajudicial, falência da contratada ou insolvência civil;
15.2.5. Transferência, no todo ou em parte, dos objetos desta licitação, sem prévia e expressa autorização
da SETEC;
15.2.6. Razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração;
15.2.7. Preços registrados superiores aos praticados pelo mercado.
16. REVISÃO DE PREÇOS:
16.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da SETEC para a justa remuneração dos serviços,
poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.
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16.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos
preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

16.3. Na hipótese da contratada solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o pedido, através de
planilha detalhada de custos, acompanhada de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como:
lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, etc.
16.4. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela contratada esta deverá comprovar o desequilíbrio
econômico-financeiro.
16.5. Fica facultado a SETEC realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise
dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela contratada.
16.6. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica da SETEC,
porém contemplará as prestações dos serviços realizados a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo
Geral da SETEC.
16.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a contratada
não poderá suspender a execução dos serviços e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.
16.6.2. A contratada deverá, quando autorizada a revisão dos preços e lavrado o Termo Aditivo com os
preços revisados, emitir Nota Fiscal complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem
juros e correção monetária, em relação aos serviços realizados após o protocolo do pedido de revisão.
17.

GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

17.1. Garantia. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da contratação, a licitante vencedora deverá
prestar garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.
17.1.1. A não prestação da garantia de execução equivale à recusa injustificada para a assinatura do
contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando a licitante vencedora
às sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes.
17.2. Modalidades. A licitante vencedora poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
17.2.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante depósito bancário em favor da
Unidade Compradora no Banco do Brasil, em conta que contemple a correção monetária do valor
depositado.
17.2.2. Títulos da dívida pública. Serão admitidos apenas títulos da dívida pública emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.
17.2.3. Fiança bancária. Feita a opção pela fiança bancária, no instrumento deverá constar a renúncia
expressa do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
17.2.4. Seguro-garantia. A apólice de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item 13.3 do Edital. Caso tal cobertura não conste expressamente da apólice, a
licitante vencedora poderá apresentar declaração firmada pela seguradora emitente afirmando que o
seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados no item 13.3 do
Edital.
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17.3. Cobertura. A garantia de execução assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
17.3.1. prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
17.3.2. prejuízos diretos causados à Unidade Compradora decorrentes de culpa ou dolo da contratada
durante a execução do objeto do contrato;
17.3.3. multas, moratórias e compensatórias, aplicadas pela Unidade Compradora à contratada; e
17.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao contrato não adimplidas pela
contratada, quando couber.
17.4. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as seguintes:
17.4.1. Caso fortuito ou força maior;
17.4.2. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos imputáveis
exclusivamente à Unidade Compradora.
17.5. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período mínimo de três meses após o término da vigência contratual. A garantia deve assegurar a cobertura de
todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado pela Unidade Compradora
após expirada a vigência do contrato ou a validade da garantia;
17.6. Readequação. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação dos prazos de execução, a garantia
deverá ser readequada nas mesmas condições. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o
pagamento de qualquer obrigação, a contratada deverá efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pela Unidade Compradora para fazê-lo.
17.7. Extinção. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado o cumprimento integral de todas
as obrigações contratuais, esta será considerada extinta com a devolução da apólice, da carta-fiança ou com a
autorização concedida pela Unidade Compradora para que a contratada realize o levantamento do depósito em
dinheiro.

18 DISPOSIÇÕES FINAIS:
18.1.

Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) em conjunto com a Equipe de Apoio da SETEC.

18.2. As Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

18.3. A SETEC reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, revogar ou anular, total ou parcialmente, a presente
licitação e desclassificar qualquer proposta ou todas elas, obedecendo o disposto nos arts. 48 e 49 da Lei nº
8.666/93 com suas alterações. Também não representará motivo para que as empresas participantes pleiteiem
indenização, a anulação do presente certame, no caso de constatação de vício insanável.

18.4. É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
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18.5. As licitantes devem ter pleno conhecimento de todas as disposições constantes do Edital, não podendo
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito
cumprimento do ajuste.

18.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde
que possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a realização da
sessão pública do pregão.

18.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
as interessadas desde que sem comprometimento da segurança do futuro fornecimento.

18.8. A licitante vencedora deverá manter, durante toda a execução do Compromisso de Fornecimento, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

18.9. Após a celebração do contrato, os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais
proponentes ficarão à disposição para retirada por 90 (noventa) dias, e, se não retirados, após este prazo, serão
encaminhados para destruição.

18.10. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições do TERMO CONTRATUAL em face da
superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

18.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na SETEC.

18.12. Não serão aceitos envelopes proposta e habilitação enviados por via postal ou entregues após o horário
estabelecido

18.13. Fica eleito o foro de Campinas-SP, com exclusão de qualquer outro, para a propositura de qualquer ação
referente à presente licitação e/ou Compromisso de Fornecimento dela decorrente.

Campinas, 17 de maio de 2021

___________________________________
André Assad Mello
Presidente da SETEC
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E
CAMINHONETES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, para atendimento das necessidades das
SETEC (Serviços Técnicos Gerais) autarquia pertencente à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINASSP, conforme especificações contidas no presente termo de referência.

2.

MODALIDADE E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Deverá ser adotada a modalidade licitatória PREGÃO na forma PRESENCIAL, tendo como critério de julgamento
o MENOR VALOR GLOBAL com fundamento na Lei Nº. 8.666/93, que contemple todos os itens presentes no
QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES.
3.

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

ITEM

QTD

ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO

01

01 (um)

Veículo 1.4 turbo sedan automático - Veículo
automotor tipo sedan, ano de fabricação mínimo
2021, 04 portas, para 05 passageiros, câmbio
automático, movido à gasolina e/ou etanol, motor
1.4 com potência mínima de 150 cv (com qualquer
um dos combustíveis), ar condicionado, direção
hidraúlica e/ou elétrica, vidros e travas elétricas,
com película protetora de vidros dentro das
especificações legais, desembaçador traseiro,
bluetooth, tomada auxiliar USB para carregamento
de equipamentos eletrônicos, sistema de som com
rádio AM/FM, rastreamento e telemetria com
identificação
de
condutor,
sensor
de
estacionamento traseiro, porta malas mínimo de
440 litros, com todos os acessórios exigidos pelo
CONTRAN e equipamentos obrigatórios previstos
na legislação vigente. Cor branca

02

06 (seis)

Veículo 1.0 turbo sedan automático - Veículo

UNIDADE

KM/
Mês

LOCAÇÃO
MENSAL

2.000km/mês

LOCAÇÃO

2.000km/mês
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automotor tipo sedan, ano de fabricação mínimo
2021, 04 portas, para 05 passageiros, movido à
gasolina e/ou etanol, motor 1.0 turbo com potência
mínima de115 cv (com qualquer um dos
combustíveis), câmbio automático,ar condicionado,
direção hidraúlica e/ou elétrica, vidros e travas
elétricas, com película protetora de vidros dentro
das especificações legais, desembaçador traseiro,
bluetooth, tomada auxiliar USB para carregamento
de equipamentos eletrônicos, sistema de som com
rádio AM/FM, rastreamento e telemetria com
identificação
de
condutor,
sensor
de
estacionamento traseiro, porta malas mínimo de
440 litros, com todos os acessórios exigidos pelo
CONTRAN e equipamentos obrigatórios previstos
na legislação vigente. Cor branca.

03

04

MENSAL

06 (seis)

Veículo 1.0 turbo hatch automático - Veículo
automotor tipo hatch, ano de fabricação mínimo
2021, 04 portas, para 05 passageiros movido à
gasolina e/ou etanol,motor 1.0 turbo com potência
mínima de 105 cv (com qualquer um dos
combustíveis), câmbio automático, ar condicionado,
direção hidraúlica e/ou elétrica, vidros e travas
elétricas, com película protetora de vidros dentro
das especificações legais, desembaçador traseiro,
bluetooth, tomada auxiliar USB para carregamento
de equipamentos eletrônicos, sistema de som com
rádio AM/FM, rastreamento e telemetria com
identificação
de
condutor,
sensor
de
estacionamento traseiro, porta malas mínimo de
270 litros, com todos os acessórios exigidos pelo
CONTRAN e equipamentos obrigatórios previstos
na legislação vigente. Cor branca.

LOCAÇÃO
MENSAL

2.000km/mês

02 (dois)

Caminhonete cabine dupla 4x2 2.5 flex - Veículo
tipo caminhonete cabine dupla, ano de fabricação
mínimo 2021, fabricação preferencialmente
nacional, motor movido à gasolina e/ou etanol com
potência mínima de 190 cv(com qualquer um dos
combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e
uma à ré, direção assistida, ar condicionado, com
película protetora de vidros dentro das
especificações legais, freio a disco nas rodas
dianteiras, roda padrão mínimo aro R16, protetor de
motor e cárter, com engate reboque,capacidade
mínima de carga de 1.000kg, jogo de tapetes,

LOCAÇÃO
MENSAL

2.000km/mês
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sistema de som com rádio AM/FM, rastreamento e
telemetria com identificação de condutor, sensor de
estacionamento traseiro, com todos os acessórios
exigidos pelo CONTRAN e equipamentos
obrigatórios previstos na legislação vigente. Cor
branca

05

06

02 (dois)

Caminhonete cabine simples 4x4 2.8 Diesel Veículo tipo caminhonete cabine simples, ano de
fabricação
mínimo
2021,
fabricação
preferencialmente nacional, motor movido à diesel,
com potência mínima de 180 cv, câmbio com 05
marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar
condicionado, com película protetora de vidros
dentro das especificações legais, freio a disco nas
rodas dianteiras, roda padrão mínimo aro R16,
protetor de motor e cárter, com engate reboque,
capacidade mínima de carga de 1.000kg, jogo de
tapetes, sistema de som com rádio AM/FM,
rastreamento e telemetria com identificação de
condutor, sensor de estacionamento traseiro, com
todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN e
equipamentos obrigatórios previstos na legislação
vigente. Cor branca

LOCAÇÃO
MENSAL

2.000km/mês

01 (um)

Furgão de Carga - Veículo automotor tipo furgão,
fabricação preferencialmente nacional, ano de
fabricação mínimo 2021, carroceria monobloco
totalmente construída em aço, duas portas laterais
dianteiras, uma porta lateral direita deslizante sem
vidro, uma porta dupla traseira sem vidro,
capacidade para três lugares incluído o motorista,
cintos de segurança laterais dianteiros retráteis de
três pontos, movido à diesel, potência do motor
mínima de 115 cv, câmbio com 05 marchas à frente
e uma à ré, direção assistida, ar condicionado, jogo
de tapetes, protetor do cárter e câmbio, roda
padrão mínimo aro R15, freio a disco nas quatro
rodas, brake light, capacidade mínima de carga de
9 m³,com todos os acessórios exigidos pelo
CONTRAN e equipamentos obrigatórios previstos
na legislação vigente. Cor branca

LOCAÇÃO
MENSAL

2.000km/mês
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07

08

4.

01 (um)

Furgão de Passageiros - Veículo automotor tipo
furgão, fabricação preferencialmente nacional, ano
de fabricação mínimo 2021, três portas, com
capacidade de transportar no minimo 10 pessoas
além do motorista, ar condicionado, bancos
preferencialmente em tecido com apoio de cabeça,
direção hidráulica e/ou elétrica, com película
protetora de vidros dentro das especificações
legais, vidros e travas elétricas, movido à diesel,
potência do motor mínima de 115 cv, câmbio com
05 marchas à frente e uma à ré, jogo de tapetes,
protetor do cárter e câmbio, roda padrão mínimo
aro R15, freio a disco nas quatro rodas, brake light,
com todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN
e equipamentos obrigatórios previstos na legislação
vigente. Cor branca

LOCAÇÃO
MENSAL

2.000km/mês

04 (quatro)

Utilitários leves (pick-up) - Veículo automotor, tipo
pick-up leve, ano de fabricação mínimo 2021,
movido à gasolina e/ou etanol,motor 1.4 com
potência mínima de 85 cv (com qualquer um dos
combustíveis), para 02 passageiros, compartimento
de carga mínima 924 litros, 715 kg, ar
condicionado, direção hidraúlica e/ou elétrica,
vidros e travas elétricas, com película protetora de
vidros dentro das especificações legais, com
engate reboque, tomada auxiliar USB para
carregamento de equipamentos eletrônicos,
sistema de rastreamento e telemetria com
identificação
de
condutor,
sensor
de
estacionamento traseiro com todos os acessórios
exigidos pelo CONTRAN e equipamentos
obrigatórios previstos na legislação vigente. Cor
branca

LOCAÇÃO
MENSAL

2.000km/mês

JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO o quantitativo insuficiente de veículos da frota da SETEC para atender às necessidades e
competências desta Autarquia;
CONSIDERANDO a idade média da frota de veículos próprios da SETEC, com anos de fabricação que variam
de 1995 à 2012.
CONSIDERANDO os elevados custos de manutenção preventiva e corretiva, os extensos e repetidos períodos
de afastamento de veículos para conserto.
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CONSIDERANDO a garantia de condições mínimas de segurança do trabalho e laborais para os colaboradores
desta Autarquia.
CONSIDERANDO a essencialidade dos serviços prestados à população pela SETEC, principalmente, na Divisão
de Ocupação do Solo Público (DIOSP), na Divisão de Serviços Gerais (DISEG), na Divisão Funerária (DIFUN) e
Divisão de Cemitérios (DICEM).
CONSIDERANDO as novas demandas oriundas dos serviços e atividades desenvolvidas pela SETEC no
enfretamento da Pandemia do Coronavirus (COVID-19), uma vez que a atual frota de veículos não suporta as
demandas necessárias.
CONSIDERANDO os critérios de vantajosidade e economicidade preconizados pela lei federal de licitações
8.666/93.
NECESSÁRIO o acréscimo e substituição de veículos da frota atual para a realização de suas tarefas precípua
imprescindíveis no atendimento à população de Campinas, no intuito de melhorar significativamente a qualidade
dos serviços prestados e suprir as deficiências identificadas.
5.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

5.1. Os serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei N.
10.520, de 2002, do Decreto Municipal 14.218/2003, e do Decreto N.5.450, de 2005.
6.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE ENTREGA

6.1 Local de entrega/ retirada: Estacionamento da SETEC (Servicos Técnicos Gerais), Praça Voluntários de 32,
S/N- Pte. Preta Campinas-SP, CEP 13041-900.
6.2 Considera-se prazo inicial de entrega ou fornecimento até 20 dias a partir da data do recebimento da Nota de
Empenho, entregue pela CONTRATANTE.
7.

MANUTENÇÃO

7.1 Todas as despesas com revisões preventivas e reparos, inclusive pneus furados decorrentes do uso e do
desgaste natural do veículo, ocorrerão por conta da CONTRATADA;
7.2 Para manutenções e revisões dos veículos, a CONTRATADA deverá disponibilizar motorista para retirar e
devolver o veículo na SETEC ou local onde estiver alocado. A CONTRATANTE poderá, a seu critério, em
situações que não prejudiquem sua rotina, abrir mão desta exigência;
7.3 A CONTRATADA deverá possuir oficina mecânica própria, com profissional mecânico responsável
devidamente credenciado pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos;
7.4 A CONTRATADA deverá efetuar, quando da manutenção preventiva e/ou corretiva, lavagem completa do
veículo.
8. SEGUROS
8.1 A CONTRATADA deverá providenciar seguro total dos veículos com empresa seguradora vinculada
à Superintendência de Seguros Privados — SUSEP, com as seguintes condições de cobertura total, por
evento, para os casos de furto, roubo, incêndio, enchente ou colisão:
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I.

Assistência 24 horas;

II.
Contra danos materiais causados a bens de terceiros no valor mínimo de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais);
III.
IV.

Contra danos corporais a terceiros no valor mínimo de R$ 150.000,00 (cento cinquenta mil reais);
Contra danos morais a terceiros no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

V.
Acidentes pessoais de passageiros (APP) no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por ocupante para cobertura no caso de morte acidental e invalidez permanente, total ou parcial por
acidente, independente da importância coberta pelo seguro obrigatório de Danos Pessoais causados
por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), sem participação da CONTRATANTE. Os valores de
cobertura destinam-se a todos os passageiros do veículo.
8.2 A CONTRATADA deverá fornecer cópia da apólice de seguros no ato da entr ega dos veículos,
veículos sem seguro serão recusados, tendo a CONTRATADA 48h (quarenta e oito horas) para a
resolução do problema, sob pena de sofrer as sanções previstas no edital;
8.3 Fica estabelecida a coparticipação da CONTRATANTE na franquia até o limite de 60% do valor
mensal da Locação por veículo para casos onde o acidente ocorra por culpa ou dolo do condutor da
CONTRATANTE;
8.4 A franquia para cobertura de para-brisa, vidros, faróis, lanternas e retrovisores será aquela
constante da cláusula respectiva estabelecida pela seguradora na apólice a ser apresentada, até o
limite máximo de R$ 120,00 (cento e vinte reais);
8 . 5 Na ocorrência de avarias, somente serão de responsabilidade da CONTRATANTE as avarias de autoria
desconhecida/inexistente ou de responsabilidade exclusiva do condutor da CONTRATANTE, sempre que não
seja responsabilidade de terceiros, com o pagamento até o valor da franquia, cuja quantia será limitada a 60%
do valor mensal da locação do veículo. A caracterização dessas avarias deve ser feita conforme a seguir:

I.
De autoria inexistente: onde as condições da pista são determinantes para a produção das
avarias (buracos, pedras, obstáculos, depressões, lombadas, objetos arremessados, etc.);
II.
De autoria desconhecida: quando o condutor não estiver presente ou não tenha sido
possível identificar o autor;
III.
De responsabilidade exclusiva do condutor: acidentes causados por culpa ou dolo do
condutor, imperícia em manobras mal realizadas.
8.6 A CONTRATANTE deverá providenciar os seguintes documentos para que a CONTRATADA possa
acionar o seguro: laudo pericial ou de ocorrência policial no prazo máximo de 48 horas da data da
ocorrência do sinistro, juntamente com cópia dos documentos (CNH, CPF, RG) dos motoristas e certificado
de registro e licenciamento (CRLV) dos veículos envolvidos, declaração de próprio punho do
condutor (da CONTRATANTE) do veículo;
8.7 Fica estabelecida uma franquia no limite de 60% (sessenta por cento) do valor da mensalidade para
cobertura de danos por avarias de responsabilidade da SETEC, que será utilizada pela CONTRATANTE
somente quando da devolução definitiva do veículo à locadora. Considerando que na devolução
definitiva do veículo a CONTRATADA não poderá considerar como avarias passíveis de cobrança os
seguintes itens:

I.

Raspagens na área dos pedais do veículo e na entrada de portas ocasionados por ação dos pés;
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II.
Raspagens, riscos e amassamentos na área do compartimento de carga ou porta-malas por
ação de materiais apropriados transportados no veículo;
III.

Raspagens nos para choques, retrovisores e caixas de ar até 5 cm;

IV.
Piriricados (pequenos aranhões, pequenas batidas de objetos, avarias menores que
5cm) no capô e vidro, ocasionados por pedras ou demais materiais que possam atingir o veículo.
9. RASTREAMENTO
9.1 O sistema de rastreamento deverá conter os seguintes itens:

I.

Registro de condutores: condutor, atividade, horário do registro, hodômetro, localização;

II.
Registro de todos os deslocamentos contendo: registro periódico das coordenadas,
latitude, longitude e velocidade;
III.
Rastreamento dos veículos com visualização por veículo, por condutor, por regional ou por
grupo de veículos favoritos, reconstrução das rotas recentes e passadas, cerca eletrônica;
IV.
Registro de eventos de excesso de velocidade, com velocidade e tempo definidos pelo
administrador da frota, que informe a velocidade de pico atingida no evento;
V.
Registro de excessos de aceleração, frenagem e rotação do motor com apresentação de
relatórios;
VI.

Relatórios e pesquisas;

VII.

Diário do veículo;

VIII.

Deslocamentos com reconstrução da rota

10. CARRO RESERVA
10.1 A CONTRATANTE terá direito ao carro reserva sempre que as manutenções e revisões
ultrapassarem 24 (vinte e quatro) horas de serviço;
10.2 Em caso de sinistro, o veículo será substituído no ato da entrega da documentação
do sinistro;
11.

VALOR ESTIMADO

11.1.
O custo estimado total da presente licitação será indicado em etapa posterior do procedimento
licitatório, pelo Setor de Compras.
11.2.
A dotação orçamentária será indicada em etapa posterior, pelo DIFIN, se não for o caso de
Sistema de Registro de Preço.
12.

DO PAGAM ENTO

12.1.
Faturamento: A CONTRATAD A
mensalmente em moeda Nacional (real).

deverá

emitir

nota

fiscal/fatura

12.2 .
No primeiro e no último mês da Contratação o faturamento ocor rerá apenas
pelo número de dias de prestação de serviços.
12.3.
Prazo de pagamento: A CON TRATANT E efetuará o pagamento à
CONTRATAD A mensalmente, no dia 20 (vinte) do mês subsequente ao recebimento
do serviço, emitindo nota fiscal fatura, que deverá ser conferida, aceita e processada
pela autoridade Gestora do Contrato.
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12.4.
Forma de pagamento: Os pagament os serão efetuados através de boleto ou
em depósito na conta corrente da FORNECEDOR A/CONTRAT ADA, conforme
informações prestadas em sua Propo sta Comercial.
12.5 .
A Contratada deverá emitir nota fiscal fatura/fatura correspondente aos
serviços prestados à contratante até o oitavo dia corrido do mês subsequente ao da
execução dos serviços e enviá -la via e-mail através do e -mail diseg@setec .sp.gov.br,
juntamente com relatório de inspeção dos equipamentos, indicando o número do
patrimônio do equipamento.
12.6.

A contratante deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente.

13. DAS MULTAS
13.1 A CONTRATADA deverá enviar à SETEC a Notificação de Autuação de Infração de Trânsito
para a identificação do condutor com antecedência mínima de 10 (dez) dias do prazo limite para
indicação do condutor. Fora deste prazo, fica a CONTRATADA responsável pela incidência e
respectivo pagamento da 2a multa por conta da não indicação do condutor, prevista na Resolução n° 151
do CONTRAN;
13.2 A CONTRATADA deverá enviar à SETEC a Notificação de Penalidade de Multa à Infração de
Trânsito/Recibo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data de seu vencimento, a fim de
proporcionar o benefício do desconto concedido pelo Órgão de Trânsito, bem como o direito ao recurso
administrativo;
13.3 Caso a CONTRATADA não cumpra o prazo estabelecido na alínea anterior, a mesma será
responsável pelo ressarcimento à CONTRATANTE do valor equivalente ao desconto concedido pelo
Órgão de Trânsito;
13.4 Quanto às multas são obrigações da CONTRATANTE:

I.
Quando do recebimento da notificação de infração, identificar de imediato o condutor, ou,
informar o porquê de sua não identificação, caso a infração seja de responsabilidade da SETEC;
II.
Se a infração for de responsabilidade da CONTRATADA, informar à mesma também de imediato
por que motivo o condutor não foi identificado, bem como por que a SETEC não assumiu a
responsabilidade pela multa, devolvendo a notificação à CONTRATADA;
III.
Providenciar recurso administrativo quando não houver concordância de sua parte, ou de seu
empregado condutor, na aplicação da infração;
IV.
Providenciar o pagamento das infrações de trânsito de sua responsabilidade exclusiva, ou de seu
empregado condutor, aplicadas no período correspondente à execução do contrato, ressalvados os
períodos em que o veículo permanecer sob a responsabilidade da CONTRATADA, em conformidade
com o subitem 5.2 - Manutenção;
V.
Encaminhar à CONTRATADA, original do comprovante de pagamento da infração ou do
deferimento do recurso, mantendo fotocópia em seu poder.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
14.2. O contratado não poderá transferir suas obrigações para outro fornecedor;
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14.3. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
14.4. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1.

A Contratante obriga-se a:

15.1.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade os serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivos;
15.1.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado conforme descrito abaixo;
Gestor do Contrato: Sinval José Silva Araújo – matrícula 1407;
E-mail: Sinval.araujo@setec.sp.gov.br, diseg@setec.sp.gov.br.
Fiscal do Contrato: Antônio Moreira Arcanjo – matrícula 1156;
E-mail: diseg@setec.sp.gov.br.
15.1.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
15.2 Somente será de responsabilidade da SETEC a realização dos seguintes serviços:
I. Lavagem simples;
II. Abastecimento de combustíveis;
III Condutor do veículo.
15.3 Informar à CONTRATADA, no início do contrato, os locais e endereços em que os veículos serão
alocados, e durante a vigência do contrato as eventuais transferências ocorridas no âmbito da SETEC;
15.4 Informar à CONTRATADA, no início da contratação, os veículos cuja característica de utilização
seja considerada severa;
15.5 Os casos de desgaste prematuro de componentes somente serão considerados de
responsabilidade da CONTRATANTE, quando devidamente caracterizados e constatados após
avaliação das condições operacionais do veículo;
15.6 Nos casos de constatação de desgaste prematuro de componentes, a
CONTRATADA deverá enviar o processo de ressarcimento contendo laudo técnico detalhado,
elaborado por oficina especializada, comprovando o fato que será analisado pela SETEC e encaminhado à
Procuradoria/Assessoria Jurídica da SETEC (Serviços Técnicos Gerais).
15.7 Respeitar o limite da quilometragem contratada, devendo efetuar o pagamento da
quilometragem excedente de forma proporcional.
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16.

VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

16.1.
O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, sendo índice de reajuste o IPCA,
contados da data da assinatura do instrumento de contrato, podendo ser prorrogado, por iguais e
sucessivos períodos, até o limite estabelecido no Artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
posteriores atualizações.
17.

FISCALIZAÇÃO / CONTROLE DA EXECUÇÃO

17.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Autarquia, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Diretoria.
17.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiçõe s técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência
desta, não implica em corresponsabilidade da Autarquia ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.3. O fiscal do contrato anotará em documento oficial todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
18.

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. As infrações e as sanções serão apontadas em Edital e Contrato, nos termos da legislação
vigente.
19. OUTRAS CONDIÇÕES
19.1 As despesas com documentação (IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório) e pagamentos de
funcionários da empresa são de responsabilidade da CONTRATADA;
19.2 O abastecimento dos veículos será por conta da CONTRATANTE;
19.2.1 Os veículos deverão ser entregues à CONTRATANTE com o "tanque cheio". Na devolução a
CONTRATANTE também os devolverá com o tanque cheio;
19.3 O serviço a ser realizado será pago mensalmente;
19.4 Os itens obrigatórios pelo Código de Transito Brasileiro, tais como pneus estepe, triângulos,
macacos e qualquer outro que seja de caráter obrigatório são de responsabilidade da
CONTRATADA;
19.5 Na entrega do Veículo será preenchido o check list, no mínimo em 02 (duas) vias, das quais a 1a via
ficará com a SETEC e a 2a será da CONTRATADA;
19.6 Sempre que solicitada a revisão do veículo pela SETEC, a CONTRATADA deverá retirar o
veículo, no endereço onde os veículos estiverem alocados, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas,
sendo de sua responsabilidade a entrega do carro reserva com tanque cheio, e o preenchimento de um
check list de entrega e retirada de ambos os veículos, conforme alínea anterior;
19.7 ACONTRATADA deverá prestar suporte técnico através de Serviço de Atendimento a
Cliente, por telefone e Internet. A CONTRATADA deverá ter uma central de atendimento que permita à
SETEC fazer o contato com empregados da CONTRATADA para atendimento 24 (vinte e quatro)
horas todos os dias do ano, não sendo aceito sistema de atendimento eletrônico;
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19.8 A CONTRATADA deverá providenciar, quando necessário, socorro mecânico, remoção ou
guinchamento do veículo, no prazo máximo de 02 (duas) horas, a partir da comunicação pela SETEC. No
caso do seguro da CONTRATADA abranger a cobertura para este serviço, disponibilizar o telefone
para a solicitação deste pela CONTRATANTE;
19.9 Em caso de falha mecânica durante viagem (intermunicipal/interestadual) a CONTRATADA se
responsabilizará pela substituição do veículo e/ou translado do motorista e equipe para a origem ou destino.
19.10 Todos os veículos objetos da presente contratação, deverão constar em nome da licitante, sendo vedada a
subcontratação dos objetos licitados.
19.10.1 Os documentos veiculares que comprovam a propriedade dos veículos, bem como o ano de fabricação não
inferior a 2021, deverão ser entregues no ato da assinatura do contrato.
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ANEXO II A – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO REFERENCIAL)
(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta)

PREGÃO PRESENCIAL
PROTOCOLO nº
MODALIDADE
TIPO

nº 01/2021
SETEC.2021.00000319-87
PREGÃO PRESENCIAL
MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

Nome da Proponente:
Endereço:
Telefone:
CNPJ nº:
Banco:
Conta Corrente:

e-mail:
Agência:

Cidade:

1. Nos termos do item 9 do Edital e considerando as especificações do Anexo I – Termo de Referência propomos os preços
abaixo indicados:
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2. Declaramos, sob as penas da lei, que:
a)
Nos preços propostos estão inclusos todos os custos, despesas, tributos, encargos e incidências, diretos ou
indiretos, não importando a natureza, que recaiam sobre os materiais solicitados no Anexo I – Termo de Referência.
b)
Esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na
forma do Art. 43, § 6º, da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações.
c)
Por ser de nosso conhecimento, atendemos e nos submetemos a todas as cláusulas e condições do Edital, relativas
à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e Decretos
Municipais nº 14.218/03 e 14.602/04, que integrarão o presente ajuste.
d)

O fornecimento atenderá integralmente às especificações do objeto descritas no Anexo I – Termo de Referência.

03.

Prazo de validade da presente proposta: 90 (noventa) dias corridos.
Data: ___/___/___
RG:

Assinatura:
CPF:

Cargo:

Nome:
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ANEXO II - B
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO
LEGAL ANTICORRUPÇÃO
(em papel timbrado da licitante)

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________,
representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar do
Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___,DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do
Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial
ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das
propostas; e
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção
e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei
Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:
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I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos
ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar
contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública
ou nos
respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração
pública;
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em
sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro
nacional.
(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO Nº ........./2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E
CAMINHONETES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, para atendimento das necessidades das SETEC
(Serviços Técnicos Gerais) autarquia pertencente à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-SP, conforme
especificações contidas no termo de referência Anexo I do Edital.

CONTRATANTE: ............................................
CONTRATADA: ........................................
LICITAÇÃO: ..............................
PROTOCOLO N.º ......................................
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO: R$ ................................. (.........................................)

Pelo presente instrumento, de um lado, a SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS, Autarquia municipal, com
sede nesta cidade, na Praça Voluntários de 32 s/no. Swift, inscrita no CNPJ/MF sob n. 49.413.800/0001-23,
inscrição estadual isenta, neste ato representada por seu Presidente Sr. ....................., inscrito no CPF nº
..................., assistido pela Diretora Administrativo/Financeiro............................................, inscrita no CPF nº
....................... e Diretor Técnico Operacional Sr. .........................., inscrito no CPF nº ......................., a seguir
designada simplesmente SETEC, e de outro lado a empresa ........................................................, com sede na
cidade de ......................., na Rua ......................, ..............., Cep: .............., Inscrita no CNPJ/MF sob n.
...........................,
Inscrição
Municipal
n.
............................,
representada
neste
ato
por
......................................................., residente e domiciliada na Rua ............................., .................. no município de
......................, Cep: ........................, doravante designada CONTRATADA, estão justas e acertadas para celebrarem o presente contrato, referente ao ................................, ajustam e convencionam as obrigações e
compromissos recíprocos que assumem, em consonância com a Lei Federal n. 8.666/93, Lei Federal n.
10.520/2002, Decreto n. 5.450/2005, Lei 13.979/2020, suas alterações e tudo mais que consta do processo
administrativo da Setec sob n. ........................., dentro das cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E CAMINHONETES,
SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, para atendimento das necessidades das SETEC (Serviços Técnicos
Gerais) autarquia pertencente à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-SP, conforme especificações contidas
no termo de referência Anexo I do Edital.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Todos os veículos deverão ter instalado sistema de rastreamento;
PARÁGRAFO SEGUNDO – Todos os veículos deverão ter ano de fabricação não inferior à 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

A vigência do presente instrumento será de ___________________, contados a partir da assinatura deste,
podendo ser prorrogado, respeitando-se o disposto no art. 57, da Lei Federal n. 8.666/93, com suas alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de vigência poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, iguais ou
inferiores, a critério da CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições permitidos
pela legislação vigente
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o parágrafo anterior,
desde que o faça mediante documento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até 90 (noventa) dias antes
do vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Eventuais prorrogações serão formalizadas mediante celebração dos respectivos
termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO QUARTO - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da CONTRATANTE
não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.
PARÁGRAFO QUINTO - Dentre outras exigências, a prorrogação somente será formalizada caso os preços
mantenham-se vantajosos para o CONTRATANTE e consistentes com o mercado, conforme pesquisa a ser
realizada à época do aditamento pretendido.
PARÁGRAFO SEXTO - Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência nos exercícios subsequentes ao da
celebração do contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada esta na inexistência de recursos
aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício para atender as respectivas despesas.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no Parágrafo Sexto
desta Cláusula, a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO , DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E RECURSOS
FINANCEIROS
O valor total estimado do presente instrumento contratual é de R$ __________________________, de acordo
com a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, a qual fica fazendo parte integrante deste
instrumento, como se aqui estivesse transcrita.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA estão inclusos todos os
custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, sejam estes tributários e previdenciários por ela
assumidas, que incidam e venha a incidir sobre a realização dos serviços a serem prestados.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condições aqui
estabelecidas no valor de R$ ___________(______________________________________________) calculado na
base de 5% (cinco por cento) do valor total anual estimado do contrato, na modalidade de
_____________________________, recolhida junto a Tesouraria da SETEC, localizada na Praça Voluntários de
32, s/n, Ponte Preta, Campinas-SP, nos termos do item _____ do edital do Pregão nº _______________.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Em havendo prorrogação do presente instrumento contratual, a CONTRATADA ficará
obrigada a providenciar a renovação da garantia, nos termos e condições originalmente aprovados pela SETEC.
PARÁGRAFO QUARTO – A garantia para execução do contrato somente será devolvida à CONTRATADA após o
cumprimento integral das obrigações contratuais por elas assumidas, mediante a lavratura do Termo de
Recebimento dos Serviços.
PARÁGRAFO QUINTO – Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do pagamento das
obrigações decorrentes desta licitação estão garantidos na forma de lei da dotação orçamentária própria,
codificada sob n. ........................................., suplementada se necessário.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
No início do mês subsequente à realização dos serviços, a CONTRATADA emitirá a Nota Fiscal e o Relatório
correspondentes aos serviços prestados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO A Contratada deverá emitir nota fiscal fatura/fatura correspondente aos serviços
prestados à contratante até o oitavo dia corrido do mês subsequente ao da execução dos serviços e enviá-la via email através do e-mail diseg@setec.sp.gov.br.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATANTE efetuará os pagamentos à CONTRATADA ......... (.............) dias
após a emissão da respectiva Nota Fiscal e mediante ao encaminhamento de Relatório, após ser conferida, aceita e
processada pelo Sr. _________________________________________.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso no dia de pagamento não haja expediente na Autarquia, o mesmo dar-se-á no
primeiro dia útil subseqüente.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATANTE deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente.
PARÁGRAFO QUINTO – Os pagamentos serão efetuados através de boleto ou depósito em conta corrente da
empresa CONTRATADA, Banco .................; Conta Corrente: ................; Agência: .........., ou por intermédio de
boleto bancário.
PARÁGRAFO SEXTO – Caso ocorra atraso em qualquer pagamento à CONTRATADA, o valor poderá ser
atualizado “pro rata die”, de acordo com a variação do IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna)
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da Fundação Getúlio Vargas.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Para comprovação do cumprimento dos deveres e obrigações a CONTRATADA deverá
apresentar as quitações relativas aos encargos trabalhistas, previdenciários e sociais pertinentes (comprovantes
de admissão e dispensa de seus empregados, folha de pagamento, recolhimento de INSS e FGTS).
PARÁGRAFO OITAVO– A SETEC – Serviços Técnicos Gerais efetuará as retenções de encargos em
conformidade com a legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE
Os preços convencionados, nos termos da proposta homologada, serão fixos pelo prazo de 12 (doze) meses,
contatos do início da vigência deste contrato, admitindo-se, decorrido este prazo, o reajuste dos preços mediante a
aplicação da variação do IPCA/IBGE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para o primeiro reajuste será considerado o índice acumulado no período
compreendido entre o mês de início da vigência deste contrato e o mês anterior ao da incidência do reajuste.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Para os reajustes subsequentes serão considerado os índices acumulados no período
compreendido entre o mês de início da vigência dos novos valores e o mês anterior ao de suas incidências,
respeitando o interregno mínimo de 12 (doze) meses, inclusive em caso de prorrogação do presente contrato.
a) A CONTRATADA perderá o direito de exigir, retroativamente, o reajuste dos preços contratados se não
solicitá-lo até, no máximo, o mês subsequente ao de sua incidência.
b) Ultrapassando este prazo os efeitos financeiros do reajuste somente terão vigência a partir da data da
solicitação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os reajustes serão formalizados por meio de aditamento ao contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – São obrigações da CONTRATADA:
a). Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
b) O contratado não poderá transferir suas obrigações para outro fornecedor;
c) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
d) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
PARÁGRAFO SEGUNDO - À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que
constitui Anexo I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos
diplomas federal, estadual e municipal sobre licitações, cabe:
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I - zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;
II – designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades;
III - cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, estaduais e federais que interfiram na execução dos
serviços;
IV - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;
V - dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na execução dos
serviços;
VI - prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamações
sobre seus serviços;
VII - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do
CONTRATANTE em seu acompanhamento;
VIII - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da
execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/1993;
IX - apresentar, quando exigido pelo CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação
das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e
previdenciárias relativas aos empregados da CONTRATADA que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços
objeto deste contrato;
X - guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar
conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou
inadequada utilização;
XI – submeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços, relatando todos os serviços
realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual;

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que
seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie
relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus
prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratação.

PARÁGRAFO QUARTO - Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 a CONTRATADA se compromete a
conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração
Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se de práticas como as seguintes:
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a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a
ele relacionada;
b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos
previstos em Lei;
c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
d) no tocante a licitações e contratos:
d1) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;
d2) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
d3) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
d4) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
d5) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;
d6) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no
ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
d7) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública;
e) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir
em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema
financeiro nacional

PARÁGRAFO QUINTO - O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos desta Cláusula poderá
submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério da CONTRATANTE, sem prejuízo da
aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo administrativo de
responsabilização de que tratam a Lei Federal nº 12.846/2013.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO – São obrigações da CONTRATANTE.
a) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade os serviços recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivos;
b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado conforme descrito abaixo;
Gestor do Contrato: Sinval José Silva Araújo – matrícula 1407;
E-mail: Sinval.araujo@setec.sp.gov.br, diseg@setec.sp.gov.br.
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Fiscal do Contrato: Antônio Moreira Arcanjo – matrícula 1156;
E-mail: diseg@setec.sp.gov.br.
c) Efetuar o pagamento no prazo previsto.
d) Somente será de responsabilidade da SETEC a realização dos seguintes serviços:
I. Lavagem simples;
II. Abastecimento de combustíveis;
III Condutor do veículo.
e) Informar à CONTRATADA, no início do contrato, os locais e endereços em que os veículos serão
alocados, e durante a vigência do contrato as eventuais transferências ocorridas no âmbito da SETEC;
f) Informar à CONTRATADA, no início da contratação, os veículos cuja característica de utilização seja
considerada severa;
g) Os casos de desgaste prematuro de componentes somente serão considerados de
responsabilidade da CONTRATANTE, quando devidamente caracterizados e constatados após
avaliação das condições operacionais do veículo;
h) Nos casos de constatação de desgaste prematuro de componentes, a CONTRATADA
deverá enviar o processo de ressarcimento contendo laudo técnico detalhado, elaborado por oficina
especializada, comprovando o fato que será analisado pela SETEC e encaminhado à
Procuradoria/Assessoria Jurídica da SETEC (Serviços Técnicos Gerais).
i) Respeitar o limite da quilometragem contratada , devendo efetuar o pagamento da
quilometragem excedente de forma proporcional.
PARÁGRAFO SEGUNDO– Da fiscalização da contratação.
a) A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Autarquia, ao qual competirá dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato, e de tudo dará ciência à Diretoria.
b) A fiscalização de que trata este parágrafo não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA dos
serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade da ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n.º 8.666, de
1993.
c) O fiscal do Contrato anotará em documento oficial próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Fica terminantemente vedada à CONTRATADA a transferência das obrigações decorrentes do instrumento
contratual a terceiros, ressalvada a possibilidade da realização do objeto por filial, devendo no entanto a
CONTRATADA cumprir rigorosamente com todas as condições e cláusulas contratuais, sendo ainda admitidas a
sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do contrato não seja prejudicada.
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CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Em caso de não cumprimento por parte da CONTRATADA das obrigações assumidas ou de infringência dos
preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, as penalidades:

a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a
CONTRATADA concorrido diretamente.
b) Multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do contrato, nos seguintes casos:
b.1) Interrupção dos serviços sem motivo justificável.
b.2) Dano ao patrimônio público e/ou a terceiros sem prejuízo do devido ressarcimento.
b.3) Deixar de prestar os serviços contratados por negligência, imprudência ou imperícia.

c) Multa diária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor total estimado do contrato, até o limite
de 10% (dez por cento) desse mesmo valor, nos seguintes casos:
c.1) Deixar de retornar os trabalhos interrompidos, injustificadamente, sem prejuízo da penalidade prevista na
alínea “b.1”.

d) Multa de 05% (cinco por cento) aplicada sobre o valor total estimado do contrato para qualquer transgressão
cometida que não seja uma das constantes das letras “b” e “c” deste item, em especial quando atrasar por mais de
01h00 (uma hora) o início dos serviços nos horários pré-estabelecidos sem motivo justificável.

e) Ocorrendo durante a vigência do contrato, mais de 03 (três) vezes irregularidades indicadas nas letras “b”, “c”
ou “d”, ficará, portanto, demonstrado a incapacidade da CONTRATADA em realizar os serviços objeto deste
certame, podendo a CONTRATANTE proceder à rescisão unilateral do contrato, suspendendo temporariamente a
CONTRATADA de participar em licitações e a impedindo de contratar com a SETEC pelo prazo de até 02 (dois)
anos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As multas serão cobradas de forma administrativa ou judicialmente, após o regular
processo administrativo, no qual será garantido o amplo direito de defesa e do contraditório, mediante da
concessão do prazo de 05 (cinco) dias para, querendo, apresentar a defesa prévia.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As penalidades previstas neste item, tem caráter de sanção administrativa,
consequentemente, a sua aplicação não exime a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a
acarretar á Autarquia.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito
ou de força maior, devidamente justificado e comprovado.
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PARÁGRAFO QUARTO – Para a execução do Contrato e/ou das contratações dela advindas, é vedado à SETEC
e ao Fornecedor e/ou empregado seu, e/ou preposto seu, e/ou gestor seu:

a) - Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que
seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
b) - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de
procedimento licitatório público;
c) - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato
administrativo;
d) - Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos
respectivos instrumentos contratuais;
e) - Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; ou
f) - De qualquer maneira fraudar o contrato, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam
prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) ou de quaisquer outras leis ou
regulamentos aplicáveis.
g) - A prática de qualquer ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”), implicará, com
base no art. 6º da Lei nº 12.846/2013, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicação das seguintes
sanções:
g.1) - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último
exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à
vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e
g.2) - publicação extraordinária da decisão condenatória.

CLÁUSULA DÉCIMA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Entrega dos veículos:
a) Local de entrega/ retirada: Estacionamento da SETEC (Servicos Técnicos Gerais), Praça Voluntários de 32, S/NPte. Preta Campinas-SP, CEP 13041-900.
b) Considera-se prazo inicial de entrega ou fornecimento até 20 dias a partir da data do recebimento da Nota de
Empenho, entregue pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – MANUTENÇÃO
a) Todas as despesas com revisões preventivas e reparos, inclusive pneus furados decorrentes do uso e do
desgaste natural do veículo, ocorrerão por conta da CONTRATADA;
b) Para manutenções e revisões dos veículos, a CONTRATADA deverá disponibilizar motorista para retirar e
devolver o veículo na SETEC ou local onde estiver alocado. A CONTRATANTE poderá, a seu critério, em situações
que não prejudiquem sua rotina, abrir mão desta exigência;
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c) A CONTRATADA deverá possuir oficina mecânica própria, com profissional mecânico responsável devidamente
credenciado pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos;
d) A CONTRATADA deverá efetuar, quando da manutenção preventiva e/ou corretiva, lavagem completa do veículo.
PARÁGRAFO TERCEIRO – SEGUROS
a) A CONTRATADA deverá providenciar seguro total dos veículos com empresa seguradora vinculada à
Superintendência de Seguros Privados — SUSEP, com as seguintes condições de cobertura total, por
evento, para os casos de furto, roubo, incêndio, enchente ou colisão:
I. Assistência 24 horas;
II.Contra danos materiais causados a bens de terceiros no valor mínimo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais);
III.Contra danos corporais a terceiros no valor mínimo de R$ 150.000,00 (cento cinquenta mil reais);
IV.Contra danos morais a terceiros no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
V.Acidentes pessoais de passageiros (APP) no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
ocupante para cobertura no caso de morte acidental e invalidez permanente, total ou parcial por acidente,
independente da importância coberta pelo seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), sem participação da CONTRATANTE. Os valores de
cobertura destinam-se a todos os passageiros do veículo.
b) A CONTRATADA deverá fornecer cópia da apólice de seguros no ato da entrega dos veículos, veículos
sem seguro serão recusados, tendo a CONTRATADA 48h (quarenta e oito horas) para a resolução do
problema, sob pena de sofrer as sanções previstas no edital;
c) Fica estabelecida a coparticipação da CONTRATANTE na franquia até o limite de 60% do valor mensal
da Locação por veículo para casos onde o acidente ocorra por culpa ou dolo do condutor da
CONTRATANTE;
d) A franquia para cobertura de para-brisa, vidros, faróis, lanternas e retrovisores será aquela constante
da cláusula respectiva estabelecida pela seguradora na apólice a ser apresentada, até o limite máximo de
R$ 120,00 (cento e vinte reais);
e ) Na ocorrência de avarias, somente serão de responsabilidade da CONTRATANTE as avarias de autoria
desconhecida/inexistente ou de responsabilidade exclusiva do condutor da CONTRATANTE, sempre que não seja
responsabilidade de terceiros, com o pagamento até o valor da franquia, cuja quantia será limitada a 60% do valor
mensal da locação do veículo. A caracterização dessas avarias deve ser feita conforme a seguir:
I.

De autoria inexistente: onde as condições da pista são determinantes para a produção das
avarias (buracos, pedras, obstáculos, depressões, lombadas, objetos arremessados, etc.);

II.

De autoria desconhecida: quando o condutor não estiver presente ou não tenha sido
possível identificar o autor;

III.

De responsabilidade exclusiva do condutor: acidentes causados por culpa ou dolo do
condutor, imperícia em manobras mal realizadas.

f) A CONTRATANTE deverá providenciar os seguintes documentos para que a CONTRATADA possa
acionar o seguro: laudo pericial ou de ocorrência policial no prazo máximo de 48 horas da data da
ocorrência do sinistro, juntamente com cópia dos documentos (CNH, CPF, RG) dos motoristas e certificado de
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registro e licenciamento (CRLV) dos veículos envolvidos, declaração de próprio punho do condutor
(da CONTRATANTE) do veículo;
g) Fica estabelecida uma franquia no limite de 60% (sessenta por cento) do valor da mensalidade para
cobertura de danos por avarias de responsabilidade da SETEC, que será utilizada pela CONTRATANTE
somente quando da devolução definitiva do veículo à locadora. Considerando que na devolução
definitiva do veículo a CONTRATADA não poderá considerar como avarias passíveis de cobrança os seguintes
itens:
I.

Raspagens na área dos pedais do veículo e na entrada de portas ocasionados por ação dos pés;

II.

Raspagens, riscos e amassamentos na área do compartimento de carga ou porta-malas por
ação de materiais apropriados transportados no veículo;

III.
IV.

Raspagens nos para choques, retrovisores e caixas de ar até 5 cm;
Piriricados (pequenos aranhões, pequenas batidas de objetos, avarias menores que
5cm) no capô e vidro, ocasionados por pedras ou demais materiais que possam atingir o
veículo.

PARÁGRAFO QUARTO – RASTREAMENTO

a) O sistema de rastreamento deverá conter os seguintes itens:
I.

Registro de condutores: condutor, atividade, horário do registro, hodômetro, localização;

II.

Registro de todos os deslocamentos contendo: registro periódico das coordenadas,
latitude, longitude e velocidade;

III.

Rastreamento dos veículos com visualização por veículo, por condutor, por regional ou por
grupo de veículos favoritos, reconstrução das rotas recentes e passadas, cerca eletrônica;

IV.

Registro de eventos de excesso de velocidade, com velocidade e tempo definidos pelo
administrador da frota, que informe a velocidade de pico atingida no evento;

V.

Registro de excessos de aceleração, frenagem e rotação do motor com apresentação de
relatórios;

VI.

Relatórios e pesquisas;

VII.

Diário do veículo;

VIII.

Deslocamentos com reconstrução da rota

PARÁGRAFO QUINTO - CARRO RESERVA
a) A CONTRATANTE terá direito ao carro reserva sempre que as manutenções e revisões ultrapassarem
24 (vinte e quatro) horas de serviço;
b) Em caso de sinistro, o veículo será substituído no ato da entrega da documentação do
sinistro;
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PARÁGRAFO SEXTO - DAS MULTAS

a) A CONTRATADA deverá enviar à SETEC a Notificação de Autuação de Infração de Trânsito para a
identificação do condutor com antecedência mínima de 10 (dez) dias do prazo limite para indicação do
condutor. Fora deste prazo, fica a CONTRATADA responsável pela incidência e respectivo pagamento
da 2a multa por conta da não indicação do condutor, prevista na Resolução n° 151 do CONTRAN;
b) A CONTRATADA deverá enviar à SETEC a Notificação de Penalidade de Multa à Infração de
Trânsito/Recibo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data de seu vencimento, a fim de
proporcionar o benefício do desconto concedido pelo Órgão de Trânsito, bem como o direito ao recurso
administrativo;
c) Caso a CONTRATADA não cumpra o prazo estabelecido na alínea anterior, a mesma será
responsável pelo ressarcimento à CONTRATANTE do valor equivalente ao desconto concedido pelo Órgão
de Trânsito;
d) Quanto às multas são obrigações da CONTRATANTE:
I.

Quando do recebimento da notificação de infração, identificar de imediato o condutor, ou,
informar o porquê de sua não identificação, caso a infração seja de responsabilidade da SETEC;

II.

Se a infração for de responsabilidade da CONTRATADA, informar à mesma também de imediato
por que motivo o condutor não foi identificado, bem como por que a SETEC não assumiu a
responsabilidade pela multa, devolvendo a notificação à CONTRATADA;

III.

Providenciar recurso administrativo quando não houver concordância de sua parte, ou de seu
empregado condutor, na aplicação da infração;

IV.

Providenciar o pagamento das infrações de trânsito de sua responsabilidade exclusiva, ou de seu
empregado condutor, aplicadas no período correspondente à execução do contrato, ressalvados
os períodos em que o veículo permanecer sob a responsabilidade da CONTRATADA em
manutenção;

V.

Encaminhar à CONTRATADA, original do comprovante de pagamento da infração ou do
deferimento do recurso, mantendo fotocópia em seu poder.

PARÁGRAFO SÉTIMO - OUTRAS CONDIÇÕES
a) As despesas com documentação (IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório) e pagamentos de
funcionários da empresa são de responsabilidade da CONTRATADA;
b) O abastecimento dos veículos será por conta da CONTRATANTE;
c) Os veículos deverão ser entregues à CONTRATANTE com o "tanque cheio". Na devolução a
CONTRATANTE também os devolverá com o tanque cheio;
d) O serviço a ser realizado será pago mensalmente;
e) Os itens obrigatórios pelo Código de Transito Brasileiro, tais como pneus estepe, triângulos, macacos e
qualquer outro que seja de caráter obrigatório são de responsabilidade da CONTRATADA;
f) Na entrega do Veículo será preenchido o check list, no mínimo em 02 (duas) vias, das quais a 1a via ficará
com a SETEC e a 2a será da CONTRATADA;
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g) Sempre que solicitada a revisão do veículo pela SETEC, a CONTRATADA deverá retirar o veículo, no
endereço onde os veículos estiverem alocados, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, sendo de sua
responsabilidade a entrega do carro reserva com tanque cheio, e o preenchimento de um check list de entrega
e retirada de ambos os veículos, conforme alínea anterior;
h) A CONTRATADA deverá prestar suporte técnico através de Serviço de Atendimento a Cliente,
por telefone e Internet. A CONTRATADA deverá ter uma central de atendimento que permita à SETEC
fazer o contato com empregados da CONTRATADA para atendimento 24 (vinte e quatro) horas todos os
dias do ano, não sendo aceito sistema de atendimento eletrônico;
i) A CONTRATADA deverá providenciar, quando necessário, socorro mecânico, remoção ou guinchamento
do veículo, no prazo máximo de 02 (duas) horas, a partir da comunicação pela SETEC. No caso do seguro da
CONTRATADA abranger a cobertura para este serviço, disponibilizar o telefone para a solicitação deste
pela CONTRATANTE;
j) Em caso de falha mecânica durante viagem (intermunicipal/interestadual) a CONTRATADA se responsabilizará
pela substituição do veículo e/ou translado do motorista e equipe para a origem ou destino.
k) Todos os veículos objetos da presente contratação, deverão constar em nome da licitante, sendo vedada a
subcontratação dos objetos licitados.
l) Os documentos veiculares que comprovam a propriedade dos veículos, bem como o ano de fabricação não inferior a
2021, deverão ser entregues no ato da assinatura do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da CONTRATANTE, previstos no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão, ainda, poderá se dar nos casos previstos no artigo 79 da Lei Federal nº
8.666/93, e suas alterações.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A rescisão de que trata o Parágrafo anterior não exonera as partes do cumprimento
pleno e irrestrito de todas as obrigações decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos omissos serão resolvidos pela SETEC – Serviços Técnicos Gerais.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Sr.
_____________________________, conforme preceitua o art. 67 da Lei Federal n. 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O responsável pela fiscalização do presente contrato deverá assegurar o seu fiel
cumprimento, especialmente quanto à aplicação das penalidades, sob pena de incorrer nas estabelecidas na Lei
8.666/93 e na legislação aplicável, com consequente responsabilização.

Praça Voluntários de 32, s/nº – Bairro Ponte Preta – CEP: 13041–900 – CAMPINAS – SP - Fone (19) 3734-6138
www.setec.sp.gov.br e-mail colsetec@setec.sp.gov.br

SETEC – Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO

Fica eleito o foro da Cidade Judiciária da Comarca de Campinas/SP, com expressa renúncia de outro qualquer,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte
vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que forem arbitrados.
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com duas
testemunhas instrumentais, aplicando-se a este os dispositivos da legislação vigente.

Campinas, ....... de ......................... de 2021.

CONTRATANTE: SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS:

................................................
Presidente

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

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

Diretor Téc. Operacional

Diretora Adm./Financeiro

CONTRATADA: ......................................................................

...................................................
Sócia/Procuradora
Testemunhas:

1-________________________________
SETEC/Gestor:

2-____________________________________

...........................Nome:.........

Função:

Cargo: ..........

CPF:

CPF: …………………………..

Email:

Email: …………………………
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ANEXO IV - FOLHA DE DADOS PARA A ELABORAÇÃO DO CONTRATO

Para agilizar o procedimento de credenciamento, solicitamos que seja preenchida a "Ficha
de Inscrição Cadastral" abaixo e também disponível no Portal da Prefeitura Municipal de
Campinas (http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/FO002.pdf).

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os envelopes da
presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão na elaboração e assinatura do
contrato deste procedimento licitatório. A não apresentação dessa folha não implicará a inabilitação da
Proponente.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E TERMO
DE CREDENCIAMENTO
(Deverá ser apresentada fora dos envelopes)

PREGÃO nº

01/2021

PROTOCOLO nº

SETEC.2021.00000319-87

MODALIDADE:

PREGÃO PRESENCIAL

TIPO:

MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

A empresa ________________, com sede na _____________, CNPJ n.º _______________, representada pelo (a)
Sr. (a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ____ ,______________ (CARGO), portador(a) do RG n.º
______________ e CPF n.º _______________________, para representá-la perante a SETEC - Serviços Técnicos
Gerais em licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 01/2021, podendo formular lances, negociar preços e
praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive para receber intimação e/ou interpor e desistir de recursos em
todas as fases licitatórias, DECLARA, sob as penas da lei e para fins do disposto no Inciso VII do Art 4º da Lei
Federal nº 10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

_____________, ____ de _________ de 2021.
Local e Data

_______________________________________
Empresa:
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:
_______________________________________
Representante legal/procurador:
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:
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ANEXO VI – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (MODELO REFERENCIAL)

(razão social da empresa emitente do atestado), inscrita no CNPJ sob nº (CNPJ da empresa emitente do atestado),
com endereço na (endereço da empresa emitente), (cidade), (estado), atesta para fins de habilitação em licitação
que a empresa (razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob nº (CNPJ da licitante), com endereço na (endereço
da empresa licitante), (cidade), (estado) fornece(u) para esta empresa os materiais abaixo especificados / prestou
para esta empresa o(s) serviço(s) abaixo especificado(s), através do contrato nº______, no valor total de
R$_________, pelo período de _____ meses (de ___/___/___ a ___/___/___):

(informar a descrição completa do material e/ou serviço e a respectiva quantidade)

Atestamos ainda, que tal(is) material(is)/serviço está(ao) sendo / foi(ram) fornecido(s) satisfatoriamente, não
existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as
obrigações assumidas.

_____________, ___ de _________ de 20____.
Local e Data

_______________________________
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Deverá ser apresentada fora dos envelopes)

PREGÃO nº

01/2021

PROTOCOLO nº

SETEC.2021.00000319-87

MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL

TIPO

MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa
______________________________________________, CNPJ nº ___________________________ é
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º,
bem como não possui qualquer dos impedimentos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº
123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações introduzidas pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014,
cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de
desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar.

Campinas, _______ de ____________ de 20___.

Assinatura:
Nome:
RG:
CPF:
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE
O ART. 4º, da IN 1.234 DE 11.01.2012 (SIMPLES NACIONAL)

Local e data

À
SETEC - Serviços Técnicos Gerais.

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX. DECLARA
à SETEC, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a
que se refere o art. 64 da Lei nº. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional Instituído pela Lei Complementar nº.123, de 14 de dezembro de 2006.
Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:
a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam
a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em
conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da
Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está
ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº. 9.430, de
1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na
legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem
tributária (art. 1º da Lei nº. 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Assinatura do representante legal

Nome completo, cargo/função

Telefone: ( ) ______________

e-mail:____________________
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO

Local e data.

À
SETEC - Serviços Técnicos Gerais

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021

(Empresa)....................., inscrita no CNPJ n° ........................., por intermédio de seu representante legal, Sr(a).
..................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n° ............................ e do CPF n°
................................, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°.8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que:

a) Não está suspensa temporariamente para licitar e impedida de contratar com a SETEC - Serviços Técnicos
Gerais, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, não está impedida de
licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98;

b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em qualquer esfera;

c) Não existe fato impeditivo à sua habilitação;

d) Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz a
partir de 14 (quatorze) anos; e

e) Concorda expressamente com os critérios e procedimentos previstos no Edital do Pregão nº. 01/2018, de acordo
com o disposto no Anexo I – Termo de Referência – do Edital.

Assinatura do representante legal
Nome completo, cargo/função

Telefone: ( ) ______________

e-mail:____________________
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ANEXO X - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

PROTOCOLO:
LICITAÇÃO:
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO:
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email:(*)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.

Estamos CIENTES de que:

a)
o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo
trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico,
em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem
dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das
Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________

RESPONSÁVEIS
PELA
HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

DO

CERTAME

OU

RATIFICAÇÃO

Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________

Pela contratada:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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