UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pró-Reitoria Administrativa
Coordenação de Material e Patrimônio
Comissão Permanente de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 97/2019
PROCESSO Nº 23110.027559/2019-53

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação
Universidade Federal de Pelotas, por meio da Comissão Permanente de Licitações, sediada na
Rua Gomes Carneiro, 01 – Campus Porto, Bairro Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-610,
telefone (53) 3284-3924, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA,do tipo maior desconto por lote, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA ATENDER A FROTA DA UFPEL, POR MEIO
DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA E
OFICINAS CREDENCIADAS, conforme pedido 1708 e 1709 do NÚCLEO DE
CONTRATOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de
31 de maio de 2005, do Decreto nº 9.178, de 23 de outubro de 2017, do Decreto 9.507, de 21
de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções
Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538,
de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
1.

DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO

DATA: 06/09/2019
HORÁRIO: 10:00 horas (horário de Brasília)
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br
CÓDIGO UASG: 154047
1.1.
O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de
Edital no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário da abertura da
licitação (definidos acima), exclusivamente por meio eletrônico.
1.2.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão o horário de Brasília – DF.

2.

DO OBJETO

2.1.
Esta licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA ATENDER A FROTA DA UFPEL, POR MEIO
DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA E
OFICINAS CREDENCIADAS, conforme pedido 1708 e 1709 do NÚCLEO DE
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CONTRATOS, e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
2.2.
Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido
no Compras Governamentais, valerá o primeiro.
2.3.
A licitação será composta por um grupo, formado por 03 (três) itens, conforme
tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os
itens que o compõem.

DO CREDENCIAMENTO

3.

3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.
3.2.
Para iniciar o procedimento do registro cadastral, o fornecedor interessado, ou
quem o represente, deverá acessar o Sicaf no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de Certificado Digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.
3.4.
É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema,
cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.
3.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1.
A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.

4.1.
Poderão participar deste Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no artigo
9º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 2018.
4.1.1.
4.2.

Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima:

4.2.1.
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;
4.2.2.

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3.
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4.
1993;

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de

4.2.5.
que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em
processo de dissolução ou liquidação;
4.2.6.

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7.
organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
4.2.8.
instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução
Normativa/SEGES nº 05/2017)
4.2.8.1.
É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na
forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta
licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre
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o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário),
mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.
4.2.9.
sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017.
4.3.
Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de
pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
4.3.1.
detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área
responsável pela demanda ou contratação; ou
4.3.2.

de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4.3.2.1.
Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge,
o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da
Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de
04 de junho de 2010);

4.4.
Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a
utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão
contratante.
4.5.
Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.5.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49.
4.5.1.1.
nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;
4.5.1.2.
nos itens em que a participação não for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não”
apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.5.2.
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no
Edital;
4.5.3.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.5.4.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.5.5.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.5.6.
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso
III do art. 5º da Constituição Federal;
4.5.7.
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.6.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5.

DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a
data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente
a fase de recebimento de propostas.
5.2.

O licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome,
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assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
5.3.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.4.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
5.5.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
5.5.1.

PERCENTUAL DE DESCONTO;

5.5.2.
A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de
Referência para cada item, sendo que o licitante participante deste Pregão não poderá,
durante o envio das propostas, registrar quantidade inferior a 100% do quantitativo
total estimado para cada item;
5.5.3.
Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência.
5.6.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.7.
Caso haja divergência entre o produto cadastrado no Compras Governamentais
e o produto apresentado na proposta encaminhada após a fase de lances, o Pregoeiro poderá
solicitar, via chat, a confirmação de qual produto será entregue.
5.8.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços.
5.9.
A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários.
Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão
adotadas as orientações a seguir:
5.9.1.
cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido
durante toda a execução contratual;
5.9.2.
cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando
da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
5.10.
Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada
apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos
recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
5.11.
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência,
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e
qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituição.
5.12.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.13.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário);
5.13.1.
O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após
o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
5.14.
A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega
das propostas (abertura da sessão), caso a homologação não ocorra dentro dos 60 (sessenta)
dias, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
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5.14.1.
Se por ventura o pregão demorar mais de 60 (sessenta) dias, o Pregoeiro
poderá solicitar confirmação, por parte da licitante, de que renova sua proposta. Assim, a
validade da proposta passa a ser de 60 (sessenta) dias a contar da data da renovação.
6.
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
E FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no
Termo de Referência.
6.2.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.3.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.2.4.
Eventual pedido de desclassificação do licitante deverá ser
acompanhado de justificativa, cabendo ao pregoeiro deliberar sobre sua aceitação ou
recusa.
6.2.4.1.
Se o pedido de desclassificação ocorrer durante a fase de lances e
for possível a exclusão do lance pelo Pregoeiro antes do encerramento do item, o
pedido será considerado aceito.
6.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
6.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o
Pregoeiro e os licitantes.
6.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
6.5.1.

Os lances deverão ser ofertados para o percentual de desconto.

6.5.2.
Será declarado vencedor do lote a empresa que obtiver o menor valor total
do lote, onde a empresa deverá cotar lances para todos os itens.
6.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
6.8.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
6.9.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão;
6.9.1.
Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.
6.10.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.11.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.12.
O resultado da divisão do valor total do lance pela quantidade a ser adquirida
não poderá exceder a duas casas decimais. Caso isto ocorra o Pregoeiro estará autorizado a
arredondar o valor do lance para menos, de forma que o resultado desta divisão não exceda
duas casas após a vírgula.
6.13.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos

PRA Edital Pregão Ampla 97/2019 (Retificado) (0673651)

SEI 23110.027559/2019-53 / pg. 5

lances.
6.14.
Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
6.15.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
6.16.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.17.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e,
na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.
6.18.
Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará
em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.18.1.
Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.
6.18.2.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após
a comunicação automática para tanto.
6.18.3.
Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade
cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
6.18.4.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
6.19.
Para que seja aplicado o descrito no item 6.19, a Licitante que se enquadrar
como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição
(ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua
proposta no Compras Governamentais, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC
123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.
6.20.
Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
6.20.1.
Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços prestados:
6.20.1.1.

por empresas brasileiras;

6.20.1.2.
por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
6.20.1.3.
por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
6.21.
desempate.

Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de

6.22.
Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor
preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes
daquelas previstas neste Edital.
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6.23.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
6.24.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.

7.1.
Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
7.1.1.
Em relação às especificações do objeto, sempre que necessário o
Pregoeiro se reserva o direito de consultar a área técnica demandante, com a finalidade de
analisar o cumprimento do objeto ofertado frente ao solicitado no edital.
7.2.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos termos do item 9.1 do
Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:
7.2.1.

contenha vício insanável ou ilegalidade;

7.2.2.
Referência;

não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de

7.2.3.
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.
7.2.3.1.
Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá
recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível
a proposta de preços ou menor lance que:
1.

for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.

2.

apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo
obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções
coletivas de trabalho vigentes

7.3.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma
do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
7.4.
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da
média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for
flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e
exequibilidade da proposta.
7.5.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
7.6.
O Pregoeiro convocará o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema (“enviar anexo”), estabelecendo no “chat” prazo
razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. Caso o sistema seja considerável
instável pelo Pregoeiro, poderá ser convocado o licitante para envio de documentação via email.
7.6.1.
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.
7.7.
Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área
especializada no objeto.
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7.8.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a continuidade da mesma.
7.9.
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
7.10.
Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.11.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste
Edital.
7.11.1.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar
à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.11.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.11.3.
Caso haja necessidade, o Pregoeiro poderá realizar a negociação via email, informando no chat o valor negociado.
7.12.
Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
7.13.
Para possíveis trocas de mensagens, após a fase de lances, inclusive em relação
a negociação de valores, o Pregoeiro irá conceder prazo razoável para resposta do licitante. O
prazo mínimo que será concedido é de 10 (dez) minutos, podendo ser superior, a critério do
Pregoeiro.

DA HABILITAÇÃO E DO ENVIO DOS DOCUMENTOS

8.

8.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
8.1.1.

SICAF;

8.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
8.1.4.
Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
8.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário.
8.2.1.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
8.2.2.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
8.2.3.
O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
8.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
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8.4.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.5.
Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal,
à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11,
12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
8.5.1.
O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;
8.6.
Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
8.7.
Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio
do sítio oficial, ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será
convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.
8.7.1.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos termos do art. 43, § 1º
da LC nº 123, de 2006.
8.8.
Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa
SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação
Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação EconômicoFinanceira, nas condições descritas adiante:
Habilitação jurídica:

8.8.1.

8.8.1.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.8.1.2.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.8.1.3.
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
8.8.1.4.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova
da indicação dos seus administradores;
8.8.1.5.
Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;
8.8.1.6.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.
Regularidade fiscal e trabalhista:

8.8.2.
8.8.2.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.8.2.2.
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
8.8.2.3.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);
8.8.2.4.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.8.2.5.
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual

PRA Edital Pregão Ampla 97/2019 (Retificado) (0673651)

SEI 23110.027559/2019-53 / pg. 9

8.8.2.6.
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.8.2.7.
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede
do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.8.2.8.
Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.9.
A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser
declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na
forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar
os documentos a que se refere o Subitem 8.13 deste Edital em formato PDF, por meio de
funcionalidade disponível no sistema (“enviar anexo”). Somente mediante autorização do
Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema será aceito o envio da documentação por
meio e-mail para cpl.ufpel@gmail.com.
8.9.1.
Os documentos digitalizados, mencionados no subitem acima, não
necessitam de autenticação digital.
8.9.1.1.
Somente haverá a necessidade de comprovação, através de
autenticação digital, quando houver dúvida em relação à integridade do documento
digital anexado ao sistema.
8.9.1.2.
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos;
8.9.1.3.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.9.1.4.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
8.9.1.5.
Os documentos apresentados digitalmente são de responsabilidade
do interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal e
administrativa por eventuais inconsistências e/ou fraudes.
8.9.1.6.
Os documentos solicitados deverão ser anexados no sistema em
formato PDF.
8.9.2.
O prazo mínimo para envio da documentação será de 2 (duas) horas, o
qual será definido pelo Pregoeiro via chat em sessão pública.
8.9.3.
O prazo estipulado para envio da documentação poderá ser prorrogado, a
critério do Pregoeiro.
8.10.
O cadastro e a habilitação da licitante vencedora serão verificados no SICAF,
após a análise e julgamento da proposta de preços.
8.11.
Serão consultadas no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br as declarações
da licitante vencedora relacionadas abaixo:
8.11.1.
Declaração de ciência e concordância com as condições contidas no Edital
e seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos no Edital;
8.11.2.
Declaração, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
8.11.3.
Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal;
8.11.4.
Declaração de que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada
de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº
02, de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
8.12.
Caso a empresa assinale de forma negativa no Compras Governamentais
alguma das declarações referentes aos itens 8.11.1 a 8.11.4 do edital, será obrigatório o envio
de declaração juntamente com os demais documentos exigidos no subitem 8.13 deste edital.
8.13.

A documentação a ser enviada após a fase de lances, conforme subitem
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8.9.1, é a seguinte:
8.13.1.
Proposta com valores finais negociados, que deverá conter indicação,
em taxa percentual (%), do desconto ofertado a ser aplicado sobre os itens,
contendo todos os dados da empresa, incluindo telefone e e-mail para contato, e
devidamente assinada.
8.13.2.
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: Certidão
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
8.13.3.
Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou
com o item pertinente, por período não inferior a três anos, mediante a
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.
8.13.3.1.
Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato
social vigente;
8.13.3.2.
Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução,
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.
8.13.3.3.
Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos,
será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo
obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.
8.13.3.4.
Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços
executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única
contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.
5/2017.
8.13.3.5.
O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando,
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços,
consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.
5/2017.
8.13.4.
Documento que comprove o registro da empresa licitante no CRA –
Conselho Regional de Administração de seu estado.
8.13.5.
Declaração de assistência técnica durante o período de garantia que
deverá ser prestada preferencialmente no Estado do Rio Grande do Sul, devendo
ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que
qualquer despesa neste período será por conta da licitante vencedora, sem ônus
para a UFPel.
8.13.6.
A empresa deverá apresentar declaração de que detém uma rede de
oficinas credenciadas localizadas nos seguintes locais: no máximo a 20 (vinte) Km
de distância da sede da UFPel na cidade de Pelotas/RS, nas capitais dos estados do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e no interior dos estados a cada 100
(cem) KM permitindo a manutenção dos veículos em viagem.
8.13.6.1.
Caso a empresa vencedora não possua ao menos uma oficina
nestes locais, a mesma terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o
credenciamento de novo estabelecimento.
8.14.
O não encaminhamento dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos
poderá implicar na desclassificação do licitante, com consequente aplicação das penalidades
cabíveis na lei.
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8.15.
Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange
à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período.
8.16.
A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para
regularização.
8.17.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
8.18.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
8.19.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
8.20.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico

9.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1.
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
9.1.2.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

9.2.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
9.2.1.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
9.2.2.
A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

10.

DOS RECURSOS

10.1.
O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização
fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso,
concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
10.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
10.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
10.3.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito e a consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao
licitante vencedor.
10.3.1.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
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sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
10.4.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.5.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

11.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
11.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2019, na
classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 154183 - NÚCLEO DE CONTRATOS, DESPESAS FIXAS DA UFPEL
Fonte: 8100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Programa de Trabalho: 108556 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS
DE ENSINO SUPERIOR - DESPESAS
Elemento de Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
PI: MCONTG0118N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENÇÃO DE FROTA
Gestão/Unidade: 154183 - NÚCLEO DE CONTRATOS, DESPESAS FIXAS DA UFPEL
Fonte: 8100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Programa de Trabalho: 108556 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS
DE ENSINO SUPERIOR - DESPESAS
Elemento de Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
PI: MCONTG0118N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENÇÃO DE FROTA
13.

DO PREÇO

13.1.
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentação das propostas.
13.2.
Será admitido o reajuste do valor do produto, em contrato com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo – IPCA ou outro que venha substituí-lo, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, desde que seja observado o interregno mínimo de
1 (um) ano contado da data da apresentação da proposta da CONTRATADA para o primeiro
reajuste ou da data da último reajuste para os subsequentes.
13.3.
Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste desproporcional ao
preço médio de mercado para o presente serviço, a CONTRATADA aceita negociar a adoção
de preço compatível com o serviço contratado.
14.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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14.1.
Referência.

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de

15.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo
de Referência.
DO PAGAMENTO

16.

16.1.
O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária,
mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e
acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
atesto da Administração na fatura apresentada.
16.2.
A licitante vencedora emitirá uma nota fiscal mensal, referente à prestação de
serviços, que apresentará o valor consolidado dos gastos realizados pela frota, no período, na
rede de estabelecimentos credenciados da licitante vencedora, e a respectiva taxa de
administração ajustada no contrato.
16.3.
A licitante vencedora emitirá uma nota fiscal, contendo o valor referente à
peças e serviços.
16.4.
Quando as faturas apresentarem elementos que as invalidem, deverão ser
substituídas, sendo que o novo prazo para pagamento será contado a partir da reapresentação
das mesmas em condições satisfatórias.
16.5.
A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para
retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item 16.1, os dias que se
passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.
16.6.

A nota fiscal/fatura emitida deverá conter as seguintes informações:

16.6.1.

total de peças e acessórios fornecidos;

16.6.2.

total dos serviços executados;

16.6.3.
aplicação dos percentuais de desconto concedidos na proposta vencedora
do Pregão Eletrônico n.º 97/2019 sobre o preço das peças e acessórios e dos serviços;
16.6.4.
apuração do valor final após a concessão dos descontos percentuais sobre
o preço das peças e acessórios e dos serviços;
16.6.5.

valor da taxa de administração.

16.7.
Os valores a serem efetivamente pagos pelos serviços de manutenção e de
administração serão:
16.7.1.
Para os serviços de manutenção dos veículos: os praticados no mercado,
por ocasião da demanda. O valor de mercado será considerado no intervalo dos menores
preços praticados pelas empresas, que compõem a rede credenciada da administradora,
localizada no município de Pelotas, ou para o município em que se encontre o veículo, no
caso de deslocamento;
16.7.2.
Para a administradora: a taxa percentual incidente sobre os valores das
faturas de fornecimento de combustíveis e serviços, conforme o item acima, após a
incidência dos descontos legais cabíveis.
16.8.
Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação
da empresa junto ao SICAF, notadamente quanto à regularidade perante a Receita Federal, o
Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS). Caso a empresa apresente alguma irregularidade fiscal, a contratada receberá
advertência por escrito e deverá providenciar as medidas saneadoras no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, ou apresentar sua defesa, sob pena de rescisão do contrato. Este prazo
poderá ser prorrogado a critério da Administração, desde não acarrete qualquer ônus para a
Contratante.
16.8.1.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir
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o recebimento de seus créditos.
16.9.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do
contratado no SICAF.
16.10.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
16.11.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
16.12.
aplicável.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação

16.12.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos
e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
16.13.
Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o
pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto,
a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.
16.14.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se
a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
(6 / 100)
I=
365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.

17.1.
As penalidades contratuais são as previstas na Lei 8.666/93, no artigo 7º da Lei
10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes.
17.2.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e na Lei
8.666/93 o licitante/adjudicatário/contratado que:
17.2.1.
não assinar a ata de registro de preços, não aceitar/retirar a nota de
empenho ou não assinar o termo de contrato quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta;
17.2.2.

apresentar documentação falsa;

17.2.3.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

17.2.4.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.2.5.

não mantiver a proposta;

17.2.6.

comportar-se de modo inidôneo;

17.2.7.

cometer fraude fiscal;

17.2.8.
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
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17.2.9.

fraudar na execução do contrato.

17.3.
A licitante vencedora incorrerá em atraso, se não executar o serviço a partir do
1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 21.11 do Edital.
17.4.
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.
17.5.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
17.5.1.

advertência;

17.5.2.
multa de até 20% (vinte por cento), do valor do Contrato, por infração a
qualquer cláusula ou condição pactuada;
17.5.3.
suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFPel pelo prazo
de até dois anos;
17.5.4.
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
17.5.5.
impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos.
17.6.
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;
17.7.
empenho:

A multa de mora será aplicada da seguinte maneira, com base no valor do

17.7.1.

5% (cinco por cento) para atraso de até 09 (nove) dias;

17.7.2.

10% (dez por cento) para atraso de 10 (dez) a 29 (vinte e nove) dias;

17.7.3.

20% (vinte por cento) a partir do 30º dia de atraso.

17.8.
sanções.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais

17.9.
Os créditos da UFPel, de qualquer natureza, não pagos nos prazos previstos na
legislação, serão acrescidos de multa de mora, cuja taxa será de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso, até o limite de vinte por cento, calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento até o dia em que ocorrer o
seu pagamento e acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia
do segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento, conforme disposto no
artigo 37A da Lei 10.522/2002 e art. 61 da Lei 9.430/1996.
17.10.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
17.11.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
17.12.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
17.13.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil.
17.14.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.
17.15.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
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gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
17.16.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.
DA IMPUGNAÇÃO
ESCLARECIMENTO

AO

EDITAL

E

DO

PEDIDO

DE

18.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
18.2.
A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
cpl.ufpel@gmail.com.
18.3.
horas.

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro

18.4.
do certame.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização

18.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
Edital.
18.6.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
18.7.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por
qualquer interessado.
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

19.

19.1.
Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma das seguintes modalidades:
a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b. Seguro-garantia ou
c. Fiança bancária.
19.2.
A garantia deverá ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar
da assinatura do contrato. Caso a garantia não seja apresentada nesse prazo, a Contratante fica
autorizada a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993;
19.3.
A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);
19.4.
Será exigida garantia adicional, caso configurada a hipótese prevista do § 2º do
artigo 48 da Lei nº 8.666, de 1993;
19.5.
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, conforme
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG nº 5/2017, e deverá ser renovada em caso
prorrogação contratual;
19.6.
de:

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento

19.6.1.
prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
19.6.2.
prejuízos causados à Contratante, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
19.6.3.

as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;

19.6.4.
obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela contratada, quando couber.
19.7.
A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria;
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19.8.
No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa
Econômica Federal mediante depósito identificando o crédito em nome da Fundação
Universidade Federal de Pelotas, com correção monetária;
19.9.
Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido
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.
19.10.
No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
19.11.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros
utilizados quando da contratação.
19.12.
Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante,
para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data em que tiver sido notificada.
19.13.
Após três meses do fim da execução do contrato, constatado o regular
cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será
liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais
valores devidos à Contratante.
19.14.
matéria.

A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a

19.15.
A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento
não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia
será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme estabelecido no item 1.2,
‘c’, do anexo VII-B da IN SLTI/MPDG n° 05, de 2017, observada a legislação que rege a
matéria, quando for o caso.
19.16.
Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas
rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da Contratada em
outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos
contratos de trabalho, quando for o caso.
19.17.

Será considerada extinta a garantia:

19.17.1.
com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada
de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as cláusulas do contrato;
19.17.2.
no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato,
caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será
ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1
do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 05/2017.
20.

DO TERMO DE CONTRATO

20.1.
Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, será firmado Contrato com
a adjudicatária, de acordo com a legislação vigente, com vigência de 12 meses, a partir da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vantagens
para a Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme minuta constante do
Anexo IV, a qual será adaptada à proposta da empresa vencedora.
20.2.
Para assinatura do Termo de Contrato e de eventuais Termos Aditivos, quando
for o caso, o representante legal do licitante vencedor deverá credenciar-se previamente no
Sistema Eletrônico de Informações - SEI-UFPel.
20.3.
A Universidade Federal de Pelotas convocará a adjudicatária, para assinar o
Contrato e retirar a Nota de Empenho, a qual terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da notificação para comparecer à Administração, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital.
20.3.1.
Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela adjudicatária
durante a vigência do contrato.
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20.3.2.
A adjudicatária que não fizer a comprovação referida no subitem anterior
ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato, poderá ser convocado
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, depois de
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
20.4.
O prazo estabelecido no subitem 20.3 para assinatura do Contrato poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o
seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Universidade Federal de
Pelotas.
20.5.
Será admitido o reajuste do valor do serviço, em contrato com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo – IPCA ou outro que venha substituí-lo, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE desde que seja observado o interregno mínimo de
1 (um) ano contado da data da apresentação da proposta da CONTRATADA para o primeiro
reajuste ou da data da último reajuste para os subsequentes.
21.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
21.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
21.4.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
21.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
21.6.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.7.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.8.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
21.9.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.10.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
21.11.
O prazo para implantação dos serviços, objeto desta licitação, é de no máximo
de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato.
21.12.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
21.13.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.13.1.
Em caso de divergência entre o valor cadastrado pelo fornecedor no
Comprasgovernamentais e o valor apresentado em sua proposta, após a fase de
lances, prevalecerá o valor do Comprasgovernamentais.
21.14.
À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de
revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes direito à
reclamação ou indenização.
21.15.

A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e
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incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo
estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.
21.16.
A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as
condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a
regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de
mora da UFPel.
21.17.
Após a fase de lances, toda e qualquer comunicação da UFPel com a licitante
poderá ocorrer por correio eletrônico (e-mail), sendo obrigação da empresa manter o cadastro
atualizado no SICAF. O endereço de e-mail para contato utilizado na comunicação poderá ser
aquele cadastrado no SICAF ou o e-mail cadastrado na Proposta enviada após a fase de
lances.
21.17.1.
A empresa, quando notificada via e-mail, deverá confirmar o recebimento
do mesmo. Caso contrário, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas
após o envio do e-mail.
21.18.
Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em
anexo a mesma os dados bancários da Empresa.
21.19.
A UFPel emitirá a Nota de Empenho na quantidade e valor que for de seu
interesse no momento da emissão. Não há quantidade/valor mínimo a ser adquirido em cada
Nota de Empenho, devendo o licitante fornecer o objeto conforme solicitado.
21.20.
As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça FederalSubseção Judiciária de Pelotas.
21.21.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.ufpel.edu.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Rua Gomes Carneiro, nº 01,
Campus Porto, Prédio da Reitoria, Coordenação de Material e Patrimônio (CMP) – Licitações,
Bairro Centro, Pelotas/RS, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 20h00min, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados..
21.22.
No Anexo IV do Edital, consta a relação de veículos e equipamentos da
UFPel. Esta relação pode ser alterada, com a inclusão de veículos que porventura sejam
adquiridos durante a vigência do contrato, além de possíveis veículos que já sejam de
propriedade da UFPel mas que não se encontram na referida relação.
21.23.
Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto
desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico:
cpl.ufpel@gmail.com.
21.24.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.24.1.

ANEXO I - Termo de Referência;

21.24.2.

ANEXO II – Declaração de assistência técnica;

21.24.3.

ANEXO III - Relação de veículos e equipamentos da UFPel;

21.24.4.

ANEXO IV - Minuta de Termo de Contrato.
Pelotas, 09 de junho de 2019.
Paulo Afonso Hartmann Almeida
Pregoeiro
Revisado por:
Cláudia da Silva Campelo
Chefe do Núcleo de Licitações

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 97/2019
PROCESSO Nº 23110.027559/2019-53

DO OBJETO

1.

1.1.
A presente licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA ATENDER
A FROTA DA UFPEL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA E
OFICINAS CREDENCIADAS, conforme pedido 1708 e 1709 do NÚCLEO DE CONTRATOS, de acordo com as especificações e
quantidades abaixo relacionadas:

ESPECIFICAÇÃO

Valor total estimado

Peças e acessórios originais (sem taxa de administração).

R$ 357.500,00

Serviço de manutenção preventiva e corretiva (sem taxa de administração).

R$ 192.500,00

Valor total anual - peças e serviços (sem taxa de administração).

R$ 550.000,00

Taxa de administração estimada em 0,086% sobre o valor total anual
estimado de peças e acessórios e serviço de manutenção preventiva e corretiva
para os veículos e equipamentos da UFPel.

R$ 473,00

Valor total anual estimado (peças, serviços e taxa de administração)

R$ 550.473,00

Observação: os valores da coluna “Valor estimado anual” são valores meramente estimativos, de acordo com a possível demanda
da Administração, não gerando obrigações de contratação por parte da UFPel.

Item

Descrição

Desconto
(A)

Valor ESTIMADO pela
Administração (B)

Valor a ser cobrado pela
contratada (C)

01

Desconto sobre a tabela das peças e
acessórios originais.

xx %

R$ 357.500,00

C = B – (B x A)

02

Desconto sobre o valor do serviço de
manutenção.

xx %

R$ 192.500,00

C = B – (B x A)

03

Desconto sobre o valor da taxa de
administração estimada.

xx %

0,086%

C = B – (B x A)

Lote
Único

Os lances deverão ser enviados conforme a COLUNA “A” (percentual de desconto sobre a coluna “B”).
Exemplos de proposta:

Caso o Licitante “X” ofereça 10% de desconto sobre o item 01, o valor do item ficará em R$ 297.654,59, e o desconto
de 10% será aplicado sobre a tabela de preços das peças originais.
Exemplo de cálculo:
C = B – (B x A);
C = R$ 357.500,00 – (R$ 357.500,00 x 10%);
C = R$ R$ 357.500,00 – (R$ 35.750,00)
C = R$ 321.750,00
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Em relação ao item 02, se o licitante “X” oferece 20% de desconto, o valor do item ficará em R$ 142.467,17, e o
desconto de 20% será aplicado sobre o valor cobrado pelas oficinas credenciadas.
Exemplo de cálculo:
C = B – (B x A);
C = R$ 192.500,00 – (R$ 192.500,00 x 20%);
C = R$ 192.500,00 – (R$ 38.500,00)
C = R$ 154.000,00

Por último, se o licitante “X” ofertar 30% de desconto ao item 03, a taxa de administração cobrada será de 0,581%.
Exemplo de cálculo:
C = B – (B x A);
C = 0,086 – (0,086 x 30%);
C = 0,086 – (0,0258);
C = 0,0602%
2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1.
Contratação de empresa especializada em gestão de manutenção através da utilização de tecnologia da informação para
gerenciamento da prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada,
por intermédio de sistema informatizado, a fim de atender as necessidades dos veículos e máquinas leves e pesadas, inclusive motores
estacionários, da Universidade Federal de Pelotas.
2.2.
A média mensal estimada para 2019, incluindo taxa de administração de serviço, corresponde a R$ 45.872,75 sendo R$
29.817,28 em peças e R$ 16.055,47 em serviços, totalizando R$ 550.473,00 para um período de 12 meses. Tal valor mensal estimado
refere-se ao valor contratual anterior (contrato 031/2018) atualizado pelo IPCA – (https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/atualizacao-valores)
acrescido de 3,5%, haja vista a necessidade de manutenção corretiva de maquinário agrícola de propriedade da Universidade.
2.2.1.
Tendo em vista que o fornecimento de peças é apenas fator acessório do objeto principal da contratação, faz-se
necessário a contratação de uma única empresa para a gestão da manutenção, de modo que esta forneça tanto o serviço, quanto as
peças, visto que o item peça configura meio coadjuvante, mas imprescindível para a perfeita execução dos serviços, devendo ser
empregado de maneira adequada e em tempo hábil. A desvinculação do objeto acessório peças do objeto principal serviços afeta o
princípio da efetividade e da celeridade, visto que o fornecedor do serviço pode estar distante do fornecedor de peças causando o
retardo na execução do serviço, podendo ainda ocorrer impasse quanto à responsabilidade do serviço prestado, visto que envolve o
serviço e as peças de fornecedores distintos.
2.3.
A frota de veículos atende as necessidades da UFPEL tais como, atendimento de aulas práticas, viagens para fins
acadêmicos e administrativos, além de várias atividades, tais como a encaminhamentos de documentos internos e externos, atendimento
dos cursos de Educação à Distância, projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão, e ainda, transporte de animais do projeto NURFS.
Atualmente a frota desta Universidade apresenta 99 veículos ativos, 6 reboques, totalizando 105 veículos. Além dos veículos, a UFPEL
possui 47 máquinas, entre tratores, máquinas e motores estacionários. A contratação justifica-se em virtude da necessidade de suprir a
manutenção necessária à frota oficial da UFPEL, objetivando condições necessárias ao bom desempenho dos mesmos, bem como primar
pela conservação do patrimônio público, garantindo economicidade ao erário e eficiência nos processos objetivados pela instituição. A
UFPEL não possui instalações com equipamentos e ferramentas adequadas para realizar os serviços de manutenção de seus veículos,
bem como não possui funcionários especializados para realizar as tarefas pertinentes à referida manutenção. Considerando ainda que os
veículos da frota da UFPEL viajam em todo território nacional para atender a necessidade desta instituição, faz-se necessário uma rede
de estabelecimentos credenciadas para fornecimento de serviços de manutenção e aquisição de peças, de modo a garantir o deslocamento
com segurança em todas regiões dos Estados da Federação. Considerando ainda a necessidade de garantir a segurança dos usuários dos
veículos da frota oficial da UFPEL, bem como a segurança de terceiros. Tendo em vista que o fornecimento de peças é apenas fator
acessório do objeto principal da contratação, faz-se necessário a contratação de uma única empresa para a gestão da manutenção, de
modo que esta forneça tanto o serviço, quanto as peças, visto que o item peça configura meio coadjuvante, mas imprescindível para a
perfeita execução dos serviços, devendo ser empregado de maneira adequada e em tempo hábil. A desvinculação do objeto acessório
peças do objeto principal serviços afeta o princípio da efetividade e da celeridade, visto que o fornecedor do serviço pode estar distante
do fornecedor de peças causando o retardo na execução do serviço, podendo ainda ocorrer impasse quanto à responsabilidade do serviço
prestado, visto que envolve o serviço e as peças de fornecedores distintos.
2.4.
As oficinas credenciadas pela licitante vencedora para os casos de manutenção dos veículos, deverão estar localizadas em
Pelotas no máximo a 20 (vinte) Km de distância da Sede da UFPel, nas capitais dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Paraná, e no interior dos estados a cada 100 (cem) KM permitindo a manutenção dos veículos em viagem.

PRA Edital Pregão Ampla 97/2019 (Retificado) (0673651)

SEI 23110.027559/2019-53 / pg. 22

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.

3.1.
A execução dos serviços far-se-á por meio de recursos de tecnologia da informação, através de sistema integrado de
gerenciamento que ofereça controles globais e individuais dos serviços.
Controle gerencial da utilização dos veículos por meio de:

3.2.

3.2.1.
Sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais, globais e individualizados, demonstrando
todos os dados referentes à utilização dos veículos;
3.2.2.
Sistemas operacionais para processamento das informações dos equipamentos periféricos do sistema, destinados à
identificação dos veículos e terminais;
3.2.3.
Equipamentos periféricos e cartões eletrônicos destinados aos veículos, a fim de viabilizar o gerenciamento de
informações da frota, sendo um cartão para cada veículo;
3.2.4.
Processamento dos dados de custos, identificação do veículo, data e horário da manutenção ou reparo ou aplicação
de peças. A alimentação dos dados deverá ser por meio eletrônico;
3.2.5.

Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios via internet.
Racionalização e controle de gastos com peças e serviços aplicados aos veículos incluindo o seguinte:

3.3.

3.3.1.
Serviço de manutenção mecânica / elétrica em: motor: sistema de embreagem; sistema de alimentação e injeção
eletrônica (diesel, etanol, gasolina, flex); sistema de transmissão; sistema de direção; sistema de suspensão; sistema de rodo-ar;
sistema de freios; sistema de arrefecimento e ventilação; sistema elétrico em geral; sistema de escapamento; sistema de segurança
(airbags, auxílio a frenagem, controle de aceleração e estabilidade); sistema de tacógrafo;
3.3.2.

Serviço de funilaria, lanternagem, tapeçaria, vidraçaria, estofamento e pintura em geral;

3.3.3.

Serviço de retífica: motor e componentes; discos e campanas de freio;

3.3.4.
Alinhamento e balanceamento: serviço de alinhamento de direção; serviço de balanceamento de rodas; serviço de
cambagem, caster e convergência; serviço de troca e reparo de pneus; serviço de desempeno de rodas;
3.3.5.

Substituições: troca de filtros; lubrificação.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.

4.1.
Os serviços compreendem manutenção e fornecimento de peças para todos os veículos da frota da UFPel, devendo ser
executados de forma a permitir o controle gerencial da frota, observando em especial, o seguinte:
4.2.
Sistema de Controle - A licitante vencedora disponibilizará acesso ao sistema de controle de frotas que, deverá fornecer
relatório constando, no mínimo, as seguintes informações, acumuladas a partir da contratação dos serviços:
4.2.1.

Relação dos veículos por marca, modelo, ano de fabricação e motorização;

4.2.2.
Histórico das operações realizadas pela frota, contendo: data, horário, identificação do estabelecimento, identificação
do usuário, mercadoria ou serviço adquirido, quantidade adquirida, valor unitário, valor total da operação e saldo;
4.2.3.

Histórico das operações realizadas por usuário e por estabelecimento credenciado;

4.2.4.

Preço pago pelas peças fornecidas e serviços prestados aos veículos;

4.2.5.

Relatório contendo o volume de gastos realizados por tipo de peça ou serviço;

4.2.6.

Relatório para conferência da nota fiscal, discriminando as peças fornecidas e os serviços prestados no período;

4.2.7.
O sistema deverá possibilitar a consolidação de dados permitindo o acesso aos mesmos e a emissão de relatórios na
base de gerenciamento.
4.3.
Do Serviço de autogestão da manutenção - O serviço de autogestão da manutenção preventiva e corretiva da frota de
veículos, por meio do sistema de controle integrado da manutenção disponibilizado pela licitante vencedora, compreendendo o
atendimento à orçamentação dos materiais e serviços ofertados pelos estabelecimentos credenciados, e ainda:
4.3.1.
Informatização dos dados da vida mecânica, quilometragem, custos, identificação do veículo, datas e horários, tipos
de peças, componentes e serviços, a serem alimentados por meio eletrônico.
4.3.2.
As chamadas para a realização das manutenções preventivas programadas devem ser realizadas por quilometragem
atingida, devendo ser enviado aviso via email.
4.3.3.

A captura dos dados dos veículos deve ser feita através de cartões magnéticos e via rede telefônica/internet;

4.3.4.
O sistema deve permitir a identificação dos serviços que cada fornecedor está capacitado a executar, através de
cadastro de especialidades, assim como históricos de manutenções realizadas para auxiliar futuras negociações;
4.3.5.
O sistema deve permitir o controle de garantia de peças e mão de obra, alertando para esta garantia e informando o
item e a oficina que devem atender esta garantia.
4.4.
Rede de estabelecimentos especializados em serviços técnicos de manutenção - A licitante vencedora deverá
credenciar rede de estabelecimentos especializados em serviços técnicos de manutenção de veículos inclusive concessionárias dos
fabricantes, nas capitais e nos interiores dos Estados, devendo atender os seguintes requisitos:
4.4.1.

Rede de oficinas mecânicas equipadas para aceitar transações do sistema tecnológico da licitante vencedora.

PRA Edital Pregão Ampla 97/2019 (Retificado) (0673651)

SEI 23110.027559/2019-53 / pg. 23

4.4.2.
Sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento dos serviços de manutenção da frota de veículos, junto às
oficinas credenciadas.
4.4.3.
Em caso de veículo dentro da garantia de fábrica, a licitante vencedora deverá cadastrar concessionárias autorizadas
para a execução dos serviços, havendo mais de uma na região será proporcionado a livre concorrência como ocorre com os
veículos fora de garantia.
4.5.
Para a execução de serviços técnicos de manutenção da frota, a UFPel só aceitará como credenciadas pela
licitante vencedora, as oficinas que disponham dos seguintes requisitos mínimos abaixo especificados, salvo no interior onde não
há rede com capacidades exigidas:
4.5.1.
sistema;

Possuir microcomputador, impressora e conexão à internet, possibilitando a operacionalização dos serviços via

4.5.2.
Disponibilizar boxes de serviços cobertos e delimitados em pátio pavimentado dotados preferencialmente de
bancadas de alvenaria com revestimento cerâmico ou com chapas de metal;
4.5.3.

Possuir equipamentos eletrônicos apropriados para aferições e regulagens de motores;

4.5.4.

Dispor de ferramentaria atualizada para atendimento da frota da respectiva da categoria de sua responsabilidade;

4.5.5.

Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção.

4.6.
Da prestação dos serviços pelas oficinas - Cada serviço de manutenção será primeiramente orçado em três oficinas
credenciadas, e o serviço será realizado na oficina que tiver o menor orçamento global (peças e serviços). As oficinas credenciadas
deverão:
4.6.1.
executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com a sua especialidade, com fornecimento de
peças, componentes e demais materiais destinados a manutenção, nas suas instalações, independentemente da marca do veículo;
4.6.2.

executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e ferramental adequados;

4.6.3.

devolver os veículos para as unidades regionais em perfeitas condições de funcionamento;

4.6.4.
executar fielmente, dentro das melhores normas técnicas, os serviços que lhe forem confiados, de acordo comas
especificações de fábrica e rigorosa observância aos demais detalhes emanados e/ou aprovados pela UFPel, bem como executar
tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que seja necessário à perfeita execução dos serviços, desde que aprovado
previamente;
4.6.5.

utilizar somente peças, materiais e acessórios novos;

4.6.6.

manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto;

4.6.7.

atender com prioridade as solicitações efetuadas pela UFPel, para a execução de serviços;

4.6.8.
fornecer em seu orçamento a relação das peças, componentes e materiais a serem trocados, bem como o volume de
tempo de serviço e o custo do homem/hora a ser empregado;
4.6.9.

prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados por cada participante;

4.6.10.

não aplicar materiais e/ou serviços sem prévia autorização da coordenadoria de transporte;

4.6.11.
disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as peças a serem substituídas nos veículos, fornecendo
relação das mesmas e seus respectivos códigos, que serão verificados por servidor ou comissão especialmente designada pela
autoridade competente;
4.6.12.

receber e fazer inspeção dos veículos na chegada e saída da oficina;

4.6.13.
enviar à Coordenadoria de Transporte, pela internet, por meio do sistema informatizado, orçamento dos serviços
necessários a serem aplicados no veículo com a descrição de peças, materiais, serviços com os tempos de execução em horas
centesimais e preços líquidos;
4.6.14.
executar os serviços, se autorizados, mediante o recebimento pela internet da ordem de serviço expedida pela
Coordenadoria de Transporte, por meio de sistema informatizado;
4.6.15.

fornecer peças e componentes novos e originais para todos os veículos da frota, quando necessária a substituição;

4.6.16.

disponibilizar profissionais qualificados para os serviços prestados;

4.6.17.
responder civil e penalmente pelo descumprimento de quaisquer disposições legais, inclusive por acidentes
decorrentes da sua ação ou omissão, que ocorram durante a realização dos serviços objeto da contratação.
5.

DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

5.1.
A empresa é obrigada a dar garantia dos serviços por ela executados ou sob sua responsabilidade, sem qualquer ônus para
a UFPel, independentemente do local realizado, desde que seja constatada falha na execução dos serviços, devendo resolver de imediato
o problema provisoriamente e definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias depois de constatada a falha ou deficiência.
5.2.
A garantia dos serviços executados será de responsabilidade da empresa, obrigando-se a administrar o processo de
garantia junto ao estabelecimento de manutenção.
5.3.

Todo e qualquer custo proveniente da administração da garantia, tais como fretes, impostos, serviços de reparação,
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despesas com deslocamento de equipes, comunicação, entre outros, será por conta e responsabilidade da empresa, sem qualquer ônus
adicional para a UFPel.
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

6.

6.1.
Declaramos para os devidos fins que os serviços a serem contratados são de natureza comum conforme decreto 5.450 de
31 de maio de 2005, art. 2º, § 1º. Consideram-se serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado.
7.

DO PRAZO E DO LOCAL DE EXECUÇÃO

7.1.
Empenho.

O prazo de entrega dos serviços não poderá exceder a 05 (cinco) dias, a contar da ciência da emissão da Nota de

7.2.
Os bens objetos dos serviços prestados neste Pregão deverão ser retornados ao Núcleo de Transportes da Universidade
Federal de Pelotas situado à Rua Conde de Porto Alegre, 99 - Centro, Pelotas - RS, Brasil - 96010-290.
DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.

8.1.
Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.
8.2.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
8.3.
Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trintas) dias, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
8.3.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
8.4.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes
da incorreta execução do contrato.
9.

DA NOTA DE EMPENHO

9.1.
A empresa será comunicada, via e-mail, da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência. O prazo
para entrega dos serviços começará a contar a partir do recebimento do e-mail. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o
prazo começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.
9.2.
A disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência não gera expectativa para a empresa. A empresa deve
aguardar o envio do e-mail, no qual será indicado o link da Nota de Empenho no referido Portal.
9.3.
Na Proposta a ser encaminhada deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da
Empresa pelo recebimento do e-mail informando da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência.
10.

DA NOTA FISCAL

10.1.
Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.
Deverá ser informado na Nota Fiscal, ainda, a descrição completa e detalhada dos serviços, entre outros dados que forem considerados
essenciais.
10.2.
De acordo com o ofício circular nº 11/2010, do Departamento de Finanças e Contabilidade da UFPel, a partir de
01/12/2010 todas as entregas devem vir acompanhadas da NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), em substituição às notas fiscais
modelo 1 e 1-A, conforme Protocolo ICMS 42/2009.
11.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.

São obrigações da Contratante:
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11.1.1.

receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.1.2.
verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
11.1.3.
comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido,
para que seja substituído, reparado ou corrigido;
11.1.4.
designado;

acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente

11.1.5.
efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
11.1.6.

solicitar à contratada todas as providências necessárias ao bom andamento do objeto contratado;

11.1.7.
permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às dependências da UFPel para tratar de assuntos
pertinentes às aquisições contratados;
11.1.8.

rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato;

11.1.9.

proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento dos serviços;

11.1.10.

prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

11.1.11.
notificar a empresa, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades observadas na execução do contrato e
solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções, fixando prazo para tal;
11.1.12.
receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo
recebimento.
11.2.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
11.3.
Dar conhecimento das condições deste Termo de Referência aos portadores dos referidos instrumentos periféricos do
sistema destinado aos veículos, bem como orientá-los à correta utilização dos mesmos, a fim de que a sua finalidade não seja desvirtuada.
11.4.
Estabelecer, para cada veículo que credenciar, de sua propriedade, um limite de valor, que não poderá ser ultrapassado
sem autorização expressa da Coordenadoria de Transporte.
11.5.
Fornecer à licitante vencedora, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da assinatura do contrato, e manter atualizado o
cadastro completo dos veículos, motoristas e condutores autorizados, contendo todos os dados necessários ao seu registro, quais sejam:
tipo da frota, registro patrimonial, placas, chassi, marca/modelo, nome dos motoristas e condutores autorizados.
11.6.
Promover o cadastramento dos funcionários que terão acesso ao sistema, em dois níveis: o de administrador (com poderes
de alteração de limites de crédito) e o usuário (apenas com acesso à relatórios), bem como responsabilizar-se pela troca da senha dos
mesmos em caso de desligamento, férias ou troca de departamento.
11.7.
Efetuar o pagamento das faturas e/ou notas fiscais de cobrança emitidas pela licitante vencedora, nas condições e preços
pactuados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências .
11.8.

Conferir, receber e atestar as faturas e/ou notas fiscais de cobrança emitidas pela licitante vencedora.

11.9.

Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalizar a prestação dos serviços objeto da contratação.

11.10.

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o objeto contratado.

11.11.

Fiscalizar a execução dos serviços a serem prestados pela oficina credenciada pela licitante vencedora.

12.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
12.1.1.
efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes ao serviço, bem como dos materiais
utilizados, indicando: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
12.1.2.
responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
12.1.3.
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
12.1.4.
comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
12.1.5.
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante a superveniência de fato impeditivo da
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manutenção dessas condições;
12.1.6.

indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

12.1.7.

respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do UFPel;

12.1.8.

arcar com as despesas diretas e indiretas;

12.1.9.

relatar de imediato a UFPel toda e qualquer irregularidade observada em virtude da execução dos serviços;

12.1.10.
responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das obrigações constantes deste Termo de Referência e Proposta
apresentada pela Contratada;
12.1.11.

manter todos os seus dados cadastrais atualizados junto ao SICAF;

12.1.12.

prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;

12.1.13.
referência;

implantar no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato os serviços objeto deste termo de

12.1.14.
Possuir, nos municípios onde a UFPel mantém veículos, rede credenciada com capacidade de operação,
comprometendo-se em elaborar um estudo logístico que garanta a plenitude das atividades operacionais da frota da UFPel;
12.1.15.

Autorizar a realização dos serviços às oficinas credenciadas, logo após aprovação do orçamento pela UFPel;

12.1.16.
Reembolsar pontualmente a rede de estabelecimento credenciados, pelo valor constante do orçamento previamente
aprovado e efetivamente despendido, tendo em vista que a UFPel não responde solidaria ou subsidiariamente por esses
pagamentos, que são de total responsabilidade da licitante vencedora;
12.1.17.
Havendo necessidade, a empresa que prestará os serviços deverá ampliar e disponibilizar a rede de oficinas
credenciadas, incluindo outras localidades mediante solicitação da UFPel;
12.1.18.
Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos, incluindo todos os pertences, acessórios e objetos nele
contidos, obrigando-se à reparação total da perda em casos de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não
transferindo tal responsabilidade a possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para
orçamento até a entrega do mesmo a UFPel;
12.1.19.
A oficina da rede credenciada da licitante vencedora que executar os serviços deverá reparar, corrigir, remover,
substitui, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não
superior ao prazo inicial, as peças substituídas ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições
ou recusados pela UFPel, decorrentes de sua culpa inclusive por emprego de mão de obra, acessórios ou materiais impróprios ou de
qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas
aquisições e serviços recebidos pela UFPel, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de
garantia;
12.1.20.
As oficinas credenciadas pela licitante vencedora para os casos de manutenção dos veículos, deverão estar
localizadas em Pelotas no máximo a 20 (vinte) Km de distância da Sede da UFPel, nas capitais dos estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná, e no interior dos estados a cada 100 (cem) KM permitindo a manutenção dos veículos em viagem.
13.

DO GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

13.1.

A gerência da contratação será exercida pela Superintendência de Infraestrutura.

13.2.
Após assinatura do contrato, poderá ser realizada entre a UFPel e a licitante vencedora reunião a ser convocada pela
SUINFRA, com o objetivo de definir a data de início dos serviços, discutir e formalizar as providências necessárias ao perfeito
cumprimento das obrigações das partes, em especial quanto a:
13.2.1.

data de início dos serviços;

13.2.2.

apresentação dos prepostos;

13.2.3.

cadastramento de pessoal;

13.2.4.

procedimentos inerentes à medição e faturamento;

13.2.5.

Outros assuntos.

13.3.
Poderão ser realizadas, posteriormente, de acordo com as necessidades, outras reuniões entre as partes, em local, horário e
data a serem acordados.
13.4.

Todos os assuntos definidos e acertados nas reuniões serão registrados em ata.

14.

DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

15.

INFORMAÇÕES GERAIS
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15.1.
A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no
SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os
documentos a que se refere o Subitem 8.13, do Edital, por meio de funcionalidade disponível no sistema (“enviar anexo”). Caso o
sistema seja considerável instável pelo Pregoeiro, a documentação poderá ser enviada por e-mail para cpl.ufpel@gmail.com.
15.2.
No Anexo IV do Edital, consta a relação de veículos e equipamentos da UFPel. Esta relação pode ser alterada, com a
inclusão de veículos que porventura sejam adquiridos durante a vigência do contrato, além de possíveis veículos que já sejam de
propriedade da UFPel mas que não se encontram na referida relação.
15.3.
As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais
normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de
preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais”.

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Declaro, para os devidos fins, que a Empresa XX, inscrita sob o CNPJ nº
XX.XXX.XXX/XXXX-XX sediada na cidade de XX, Estado XX, à rua XX nº XX, bairro
XX, CEP XXXXX-XXX, fone (XX) XXXX-XXXX, fax XX, se compromete a fornecer
Assistência Técnica, com Técnicos especializados, durante o período de garantia dos serviços
e produtos, para os itens dos quais foi vencedora do Pregão 97/2019, sendo que qualquer
custo para retirada dos equipamentos, quando necessário, correrá por conta da Contratada,
sem ônus algum para a Universidade Federal de Pelotas.

Cidade, ___ de _______________ de 2019.
_________________________________
Representante Legal da Empresa
Nome Legível:
CPF: _____________________________

ANEXO III
RELAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA UFPEL.
Anexa em mídia apartada

ANEXO IV
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO.
Anexa em mídia apartada.
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Documento assinado eletronicamente por PAULO AFONSO HARTMANN
ALMEIDA, Assistente em Administração, em 23/08/2019, às 18:54,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0673651 e o código CRC B86DA145.

Referência: Processo nº 23110.027559/2019-53
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