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PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2021 

 
PROCESSO DE COMPRAS Nº 860/2021 

 
TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR DESCONTO 

 
 
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviço de mão de obra de 
manutenção mecânica preventiva e corretiva em todos os veículos da frota desta 
Autarquia (leves, pesados, retroescavadeiras e motos); e fornecimento parcelado de 
peças necessárias para manutenção dos veículos da frota desta Autarquia (leves, 
pesados, retroescavadeiras e motos), conforme as especificações constantes do 
Termo de Referência - Anexo II, deste Edital. 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 13/12/2021 
 
ACOLHIMENTO DOS ENVELOPES: até às 14h 30min* 
 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 14h 45min* 
*Considerar o horário oficial de Brasília (DF). 

 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões na sede do DAEV, situada a 
Rua Orozimbo Maia, nº 1.054 (ETA II), Vila Sônia, em Valinhos/SP, CEP 13.274-000. 
 
 
PREÂMBULO 
O Presidente do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos - DAEV, no uso de 
sua competência legal, torna público que se acha aberta nesta Autarquia a presente 
licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo maior desconto por item, 
conforme estabelecido neste instrumento convocatório.  
 
A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, e suas posteriores 
alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 
Federal nº 8.666/1993; e pela Lei Complementar nº 123/2006, e suas posteriores 
alterações.  
 
A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, 
designados por meio da Portaria nº 3088/2021, anexada aos autos do processo.  
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na 
sessão, logo após o credenciamento dos interessados. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste 
instrumento convocatório. 
 
 
RETIRADA DO EDITAL e ESCLARECIMENTOS:  
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O Edital completo e gratuito está disponível no endereço eletrônico 
https://www.daev.org.br/licitacoes, e será publicado em resumo em jornal de circulação 
regional e Diário Oficial do Município.  
Para outras informações ou consulta do edital impresso, contatar a Divisão de 
Licitações e Compras, no mesmo endereço do local da realização da sessão, ou por 
meio do número de telefone (19) 2122-4410, e endereço eletrônico 
compras@daev.org.br. 
 
Os esclarecimentos prestados e as decisões sobre eventuais impugnações serão 
disponibilizados no sítio eletrônico do DAEV https://www.daev.org.br/licitacoes, e 
encaminhados às empresas que fizerem o protocolo de retirada do edital, conforme 
Anexo I. 
 
 
1 VALOR MÁXIMO ADMITIDO 

1.1  A despesa estimada onerará os recursos orçamentários e financeiros, 
reservados na funcional programática 17.122.0004.2.015 – natureza da despesa: 
3.3.90.39.00, recursos próprios, reservas parciais sob nº 292, 293 294 e 295, 
Requisições de Serviços nº 296, 298, 299 e 300/2021 e Requisições de Peças nº 317, 
318, 319 e 320/2021, da Divisão de Transportes - Departamento Administrativo.  
1.2 O valor total máximo admitido: 

 
MÃO DE OBRA 
Item 01 Mão de obra para manutenção de veículos leves R$ 293.340,00 

(duzentos e noventa e três mil trezentos e quarenta reais); 
Item 02 Mão de obra para manutenção de veículos pesados R$ 106.002,00 

(cento e seis mil e dois reais); 
Item 03 Mão de obra para manutenção de máquinas retroescavadeiras R$ 

84.000,00 (oitenta e quatro mil reais); 
Item 04 (EXCLUSIVA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP) Mão de obra para 

manutenção de motocicletas R$ 3.583,50 (três mil quinhentos e oitenta e três e 
cinquenta centavos). 

 
PEÇAS 
Item 05 Peças de veículos leves R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 
Item 06 Peças de veículos pesados R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 
Item 07 Peças de Máquinas retroescavadeiras R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais); 
Item 08 (EXCLUSIVA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP) Peças para motocicletas 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
 
 
2 PARTICIPAÇÃO 
2.1 Poderão participar deste pregão empresas interessadas, do ramo de atividade 
pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem às exigências de habilitação. 
2.2 Não será permitida a participação de empresas: 
2.2.1 Estrangeiras que não funcionem no País; 
2.2.2 Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

https://www.daev.org.br/licitacoes-e-contratos
mailto:compras@daev.org.br
https://www.daev.org.br/licitacoes-e-contratos
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2.2.3 Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, nos termos do inciso III, do artigo 87, 
da Li Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
2.2.4 Impedidas de licitar e contratar, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 
2.2.5 Impedidas de licitar e contratar, nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98; 
2.2.6 Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 
2.2.7 Cujo ramo de atividade no contrato social for incompatível com o objeto licitado. 
2.2.8 Somente será aceita a participação de microempresa ou empresa de pequeno 
porte em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que apresente o Plano de 
Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de 
atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos 
no edital. 
 
 
3 CREDENCIAMENTO 

3.1 Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado 
FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação) o que se segue: 

3.1.1 Quanto aos representantes: 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou 
tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem 
poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar 
instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”; 

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá 
identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto; 

d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda 
que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de 
interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, 
que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do 
maior desconto; 

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários; 

f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 

3.1.2 Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 

Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de 
qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
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estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 
(Proposta) e nº. 2. (Habilitação). 

3.1.3 Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício 
da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de 
acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos 
Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação). 

3.2. Verificação das condições de participação. O Pregoeiro e Equipe de Apoio 
verificarão o eventual descumprimento pelo licitante das condições de participação 
previstas no item 2.2. 

3.2.1. Serão consultados os seguintes cadastros: 

a) Sistema Eletrônico de Relação de Apenados – TCE/SP 
(https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm); 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc); 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP 
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc); 

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça 
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

3.2.2. A consulta ao cadastro de que trata o item 3.2.1.d) será realizada em nome da 
pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da 
Lei Federal n° 8.429/1992, 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. 

3.2.3. Constatada a ausência de condições de participação, o Pregoeiro reputará o 
licitante descredenciado. 
 
 
4 FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados 
separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa os seguintes dizeres: 

 

Denominação: 
Envelope nº 1 – Proposta 

Pregão Presencial nº 12/2021 
Processo de Compras nº 860/2021 

 Denominação: 
Envelope nº 2 – Habilitação 
Pregão Presencial nº 12/2021 

Processo de Compras nº 860/2021 

 
 
5 PROPOSTA 

https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm
http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc
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5.1 O Anexo III deverá ser utilizado para a apresentação da Proposta, digitado, 
impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto 
às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do 
licitante ou pelo procurador. 

5.2 Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou 
distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer 
acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.  

5.3 Deverão estar consignados na proposta:  

5.3.1 A denominação, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail, site (se possuir), a 
Inscrição Estadual e o CNPJ do licitante;  

5.3.2 Preços Unitários em algarismos e Preço Total em algarismos e também 
por extenso, expressos em moeda corrente nacional, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, 
incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, 
frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas 
relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação;  

5.3.3 O preço ofertado deverá ser apresentado com precisão de duas casas 
decimais;  

5.3.4 Validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da 
data de sua apresentação;  

5.3.5 O prazo de vigência será de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, e 
terá início à partir da data de assinatura do Contrato; 

5.3.6 Declaração impressa na proposta de que objeto ofertado atende a todas 
especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo II deste Edital;  

5.3.7 Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam 
todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta 
incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, 
seguro, frete e lucro, referentes ao objeto licitado.  

5.4 Não serão admitidas cotações inferiores às quantidades previstas neste Edital.  

5.5 É vedada apresentação de proposta parcial, devendo a licitante contemplar o 
item licitado em sua integralidade. 
 
 
6 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
6.1 O julgamento da Habilitação se processará após a fase de lances e negociação. 
Para a habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de 
pequeno porte, deverão apresentar a DOCUMENTAÇÃO COMPLETA a seguir 
relacionada: 

6.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual 
(ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária);  
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária;  

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 
tratando-se de sociedade empresária;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir.  

6.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, 
relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da 
União;  

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede ou do 
domicílio do licitante; 

d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do 
domicílio do licitante;  

e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS);  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa.  

6.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;  

a.1) Na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante 
apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano 
de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.  

6.1.4 OUTRAS COMPROVAÇÕES  

a) Declarações subscritas por representante legal do licitante, conforme Anexo VI 
deste Edital 

b) Para licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que pretendem 
usufruir o direito de preferência e/ou o benefício da habilitação com irregularidade 
fiscal e trabalhista, conforme Anexo V. 

6.15 Após a habilitação não caberá desistência da proposta pela empresa licitante, 
salvo por motivo justo decorrido de fato superveniente, e aceito pela Pregoeira e 
Equipe de Apoio. 

6.16 Após a fase da habilitação, se ocorrer algum fato impeditivo desta, a empresa 
licitante por ele atingido deverá declará-lo por escrito, sob as penas da Lei. 
 
 
6.2 DISPOSIÇÕES GERAIS DOS DOCUMENTOS 



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS 
Autarquia Municipal 

 Página 7 

6.2.1 Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de 
cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que 
acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos 
membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;  

6.2.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

6.2.3 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, 
esta Autarquia aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  

6.2.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se 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;  

a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o 
participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda 
documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos. 

6.2.5 Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 
inabilitação do licitante;  

6.2.6 O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderá diligenciar qualquer documento 
apresentado, através de consulta direta na internet nos sites dos órgãos expedidores, 
quando for o caso, para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio 
eletrônico. 

6.2.7 A apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido pelo 
Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, demonstrando o Registro Cadastral 
da empresa licitante, cujo objeto social seja compatível ao licitado, e dentro de seu 
prazo de validade, dispensará da apresentação da documentação referente aos itens 
6.1.2 e 6.1.3, permanecendo a necessidade de apresentação dos demais documentos. 

6.2.8  As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 

6.2.9 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

6.2.10 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei Federal no 8.666/1993. 
 
 
7 PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1 No horário e no local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, 
iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar 
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deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 
3. 

7.2 Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro ou à 
Equipe de Apoio os envelopes nº. 1 e nº. 2, contendo, cada qual, separadamente, a 
Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação. 

7.3 O julgamento será feito pelo critério de maior desconto por item, observadas 
as especificações e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital; 
7.3.1 Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso e as 
correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

7.4 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
7.4.1 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste 
Edital; 
7.4.2 Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em propostas 
ofertadas pelos demais licitantes; 
7.4.3 Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 

7.5 Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por 
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito. 

7.6 As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
7.6.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez 
por cento) superior àquela; 
7.6.2 Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, 
independentemente do número de licitantes; 
7.6.3 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior 
preço e, os demais, em ordem decrescente de valor;  
7.6.4 O valor de redução entre lances poderá ser definido na própria sessão, 
mediante acordo entre o Pregoeiro/equipe de apoio e licitantes, amparados na 
razoabilidade, levando-se em consideração a grandeza do preço unitário e o tempo de 
duração da sessão, preservando-se a dinâmica do processo.  

7.7 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

7.8 Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

7.8.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

7.8.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor 
oferta; 
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a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar 
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 

7.8.3 O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 

7.8.4 Não ocorrendo contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos 
do quanto disposto no art. 4º, inciso XVI, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o 
exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais 
microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 7.8.1; 

7.8.4.1 Na hipótese da não contratação de microempresa e empresa de pequeno 
porte, e não configurada a hipótese prevista no item 7.8.4, será declarada a melhor 
oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

7.9 Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores, as 
propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas 
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço 
ofertado. 

7.10 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades legais cabíveis. 

7.11 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 

7.12 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 
maior desconto, decidindo motivadamente a respeito. 

7.13 Considerada aceitável a oferta de maior desconto, no momento oportuno, a 
critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições 
habilitatórias estipuladas neste Edital; 

7.14 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de 
processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a 
apresentação de documentos novos. 

7.15 A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 

7.16 A Autarquia não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo possível a verificação, o licitante será inabilitado. 

7.17 Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor. 

7.18 Se a oferta de maior desconto não for aceitável, ou se o licitante não atender às 
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem 
de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de 
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uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será 
declarada vencedora. 

7.19 Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de 
apoio. 

7.20 O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 
julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações 
apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele 
estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
 
8 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ESCLARECIMENTOS, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

8.1 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes. 

8.2 Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e 
protocolada na Autarquia; 
8.2.1 Admite-se impugnação por intermédio de “e-mail” ficando a validade do 
procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas; 
8.2.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame. 

8.3 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este 
Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele 
estabelecidas. 

8.4 Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal 
imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da 
motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de três dias que começará a 
correr a partir do dia em que houver expediente na Autarquia para a apresentação das 
razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

8.4.1 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 
decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado à autoridade competente; 

8.4.2 O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

8.4.3 Os recursos devem ser protocolados na sede da Autarquia, junto à Divisão de 
Licitações e Compras, situada no mesmo endereço constante do preâmbulo deste 
edital, no horário das 08h30 às 16h*. 

*Pede-se aos interessados que consultem previamente a Divisão de Licitações e Compras 

quanto ao horário de atendimento, devido à redução da jornada de trabalho por conta do Plano 
São Paulo para enfrentamento da pandemia da Covid-19. 

8.5. Admitem-se recursos por intermédio de e-mail (compras@daev.org.br), ficando a 
validade do procedimento condicionada à protocolização do original na Divisão de 
Licitações e Compras na sede da Autarquia, no prazo de 48 horas de seu envio, 
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8.6 Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse 
público, adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento licitatório.  

8.7 A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão 
pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação. 

8.8 O prazo para pedidos de esclarecimentos a este Edital se estende até o 
segundo dia útil que anteceder a data fixada para a realização da sessão pública, 
devendo fazer por escrito através de e-mail ou petição junto ao DAEV, no endereço 
indicado no preâmbulo. 
 
 
9 CONTRATAÇÃO 
9.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração 
de termo de contrato cuja minuta integra este Edital, a ser assinado pela 
Adjudicatária no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, 
podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério desta Autarquia, sob pena 
de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital.  

9.2 Se, por ocasião da formalização do contrato, a documentação relativa à 
regularidade fiscal e trabalhista estiver com os prazos de validade vencidos, esta 
Autarquia verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando 
nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;  

a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 
adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a 
situação de regularidade mediante a apresentação da respectiva documentação, com 
prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar. 

9.3 A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato, 
compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de 
habilitação e qualificação, exigidas nesta licitação, apresentando documentação 
revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade. 

9.4 O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas 
mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 
65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
10 EXECUÇÃO E RECEBIMENTO  
As condições de execução e recebimento estão dispostas no Anexo II Termo de 
Referência e no Anexo VIII - Minuta de Contrato. 
 
 
11 FORMA DE PAGAMENTO 
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As condições de pagamento estão dispostas no Anexo II Termo de Referência e no 
Anexo VIII - Minuta de Contrato. 
 
 
12 SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

12.1 Ficará impedida de licitar e contratar com esta Autarquia, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 
7º da Lei Federal nº 10.520/2002.  

12.2 A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com 
as multas previstas na Resolução nº 410 de 29 de julho de 1997, Anexo VII deste 
Edital, garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 

12.3 Aplicam-se subsidiariamente, as normas previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 
8.666/1993: 

a) Advertência; 

b) Multa, na forma prevista na Resolução nº 410 de 29 de julho de 1997; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
 
13 DISPOSIÇÕES FINAIS  
13.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação.  

13.2 Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.  

13.3 O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos 
à publicação, serão divulgados na Imprensa Oficial do Município e no sítio eletrônico 
https://www.daev.org.br/licitacoes. 

13.4 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

13.5 Integram o presente Edital:  
Anexo I – Recibo de Retirada de Edital pela Internet 
Anexo II – Termo de Referência;  
Anexo III – Modelo de Proposta Comercial; 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Habilitação; 
Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo VI – Modelo de Declarações;  
Anexo VII - Resolução nº 410/97-DAEV. 
Anexo VIII – Minuta de Contrato 

13.6 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Valinhos/SP. 
 
Valinhos, 24 de novembro de 2021. 

 
 

https://www.daev.org.br/licitacoes-e-contratos
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IVAIR NUNES PEREIRA 
Presidente 
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ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
(enviar previamente para e-mail: compras@daev.org.br) 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL n° 12/2021 

PROCESSO DE COMPRAS nº 860/2021 
 
Denominação: 
CNPJ: 
Endereço: 
E-mail: 
Cidade: 
Estado: 
Telefone: 
Fax: 
 
 
Obtivemos, através do acesso à página https://www.daev.org.br/licitacoes, nesta data, 
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
 
Local: ________, ___ de ____________ de 2021. 
 
Nome: __________________________________ 
 
 
Senhor Licitante, 
 
 
Visando à comunicação futura entre esta Autarquia e sua empresa, solicitamos a 
Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Setor de 
Compras - e-mail: compras@daev.org.br. 
A não remessa do recibo exime a Autarquia da comunicação, por e-mail, de eventuais 
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou 
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 
 

 
 
 
 

https://www.daev.org.br/licitacoes-e-contratos
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ANEXO II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1.1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para: 
 
1.1.1. Lote 1: realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
veículos leves e utilitários movidos a gasolina, etanol ou bicombustível e diesel, 
integrantes da frota do Departamento de Água e Esgoto de Valinhos (DAEV), até o 
limite de 2.000 (duas mil) horas, em conformidade com as especificações constantes 
do Anexo 1 – Características do Objeto. 
 
1.1.2. Lote 2: Realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
veículos pesados e utilitário movidos a diesel, integrantes da frota do Departamento de 
Água e Esgoto de Valinhos (DAEV), até o limite de 600 (seiscentas) horas, em 
conformidade com as especificações constantes do Anexo 1 – Características do 
Objeto. 
 
1.1.3. Lote 3: Realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
máquinas retroescavadeira, integrantes da frota do Departamento de Água e Esgoto 
de Valinhos (DAEV), até o limite de 400 (quatrocentas) horas, em conformidade com 
as especificações constantes do Anexo 1 – Características do Objeto. 
 
1.1.4. Lote 4: realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva em motos 
movidas a gasolina, etanol ou bicombustível, integrantes da frota do Departamento de 
Água e Esgoto de Valinhos (DAEV), até o limite de 50 (cinquenta) horas, em 
conformidade com as especificações constantes do Anexo 1 – Características do 
Objeto. 
 
 
2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor hora homem sobre o Sistema 
AUDATEX (Lote 1, Lote 2, Lote 4) e sobre o Sistema TRAZVALOR (Lote 3). 
2.1. A prestação de serviços (hora/homem) se dará através de consulta prévia por 
intermédio do software de orçamentação eletrônica, com dados fornecidos pelo 
Sistema AUDATEX para o Lote 1 – Veículos Leves, Lote 2 – Veículos Pesados e Lote 
4 – Motos, e pelo Sistema TRAZVALOR para o Lote 3 – Máquinas, Tratores e 
Equipamentos. 
 
3. JUSTIFICATIVA: Necessidade de contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de manutenção mecânica e elétrica (preventiva e corretiva) nos 
veículos leves, pesados, máquinas, tratores e equipamentos integrantes da frota do 
Departamento de Água e Esgoto de Valinhos (DAEV), a fim de que os mesmos 
possam estar em condições de uso e serviço da Municipalidade. 

 
4. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA: 
 
4.1. LOTE 1 – VEÍCULOS LEVES: 
Mão de obra estimada em 2.000 ( duas mil ) horas num período de 12 (doze) meses. 



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS 
Autarquia Municipal 

 Página 16 

211 Ford F-1000 97 BPZ 0611 Utilitário 

213 Kombi Volkswagen 91 BPZ 0647 Utilitário 

219 Pick-Up Volkswagen 93 BFW 4853 Utilitário 

232 Toyota Bandeirante 98 BPZ 0618 Utilitário 

234 Corsa Wind 1.0 4 Portas 99 BNZ 0249 Leve 

239 Fiorino Furgão 2002 BNZ 0326 Utilitário 

240 Furgão Sprinter Mercedes-Benz 2001 BNZ 0262 Utilitário 

241 Fiorino Furgão 2001 BNZ 0272 Utilitário 

242 Fiorino Furgão 2001 BNZ 0274 Utilitário 

243 Besta GS 2001 BNZ 0288 Utilitário 

244 Fiat Strada 2002 BNZ 0377 Utilitário 

245 Fiat Strada 2002 BNZ 0378 Utilitário 

246 Fiat Strada 2002 BNZ 0379 Utilitário 

256 Saveiro CL 1.6 2007 BNZ 0341 Utilitário 

257 Renault Clio 1.6 4 Portas  2007 BNZ 0305 Leve 

258 Saveiro 2008 BNZ 0301 Utilitário 

259 Saveiro 2008 BNZ 0383 Utilitário 

260 Saveiro 2008 BNZ 0315 Utilitário 

261 Kombi 2008 BNZ 0299 Utilitário 

266 Fiorino Furgão 2009 BNZ 0289 Utilitário 

267 Saveiro 1.6 Flex 2009 BNZ 0319 Utilitário 

268 Saveiro 1.6 Flex 2009 BNZ 0349 Utilitário 

269 Saveiro 1.6 Flex 2009 BNZ 0370 Utilitário 

270 Palio Fire Economy 1.0 Flex 2009 EGI 6770 Leve 

273 Courier 2009 EGI 6760 Utilitário 

280 Saveiro 1.6 CS 2011 EGI-6864 Utilitário 

281 Saveiro 1.6 CS 2011 EGI-6862 Utilitário 

282 Saveiro 1.6 CS 2011 EGI-6844 Utilitário 

283 Saveiro 1.6 CS 2011 EGI-6866 Utilitário 

284 Montana 1.4 Econoflex LS 2011 EGI-6810 Utilitário 

285 Peugeot Boxer 2013 EGI-6860 Utilitário 

290 Gol G5 2014 FGV-3810 Leve 

291 Gol G5 2014 FUV-7511 Leve 

292 Gol G5 2014 FPN-7413 Leve 

293 Gol G5 2014 FYA-2766 Leve 

294 Gol G5 2014 FSU-3718 Leve 

295 Fiorino Furgão 2015 FXJ-9202 Utilitário 

296 Fiorino Furgão 2015 FWP-2212 Utilitário 

304 VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS 2019 DSV-8993 Utilitário 

305 VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS 2019 BYZ-7616 Utilitário 

306 VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS 2019 BPQ-8878 Utilitário 



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS 
Autarquia Municipal 

 Página 17 

307 VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS 2019 EMT-6789 Utilitário 

308 VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS 2019 DBS-0864 Utilitário 

309 VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS 2019 CFZ-8801 Utilitário 

310 VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS 2019 BRA-7875 Utilitário 

311 FIAT/FIORINO HD WE 2019 EXW-2049 Utilitário 

312 FIAT/FIORINO HD WE 2019 EXW-6001 Utilitário 

325 KWID 2021 FXE 4F84 Leve 

326 KWID 2021 GFI 4D48 Leve 

327 KWID 2021 EHE 9I35 Leve 

 
 
4.2. LOTE 2 – VEÍCULOS PESADOS: 
Mão de obra estimada em 600 ( seiscentas) horas num período de 12 (doze) meses. 

204 Caminhão Agrale 7000 DX  97 BPZ 0605 Caminhão 

209 Caminhão Mercedes Basculante 82 BNZ 0259 Caminhão 

218 Caminhão Puma 93 BFW 4851 Caminhão 

221 Caminhao Ford HD 14000 Munck 94 BPY 1031 Caminhão 

226 Caminhão Ford F-4000 95 BPY 1043 Caminhão 

238 Caminhão Ford F-14000 Irrigadeira 2000 BNZ 0281 Caminhão 

248 Ford Cargo 815 2003 BNZ 0325 Caminhão 

252 Ford Cargo 15 17 e 2006 BNZ 0317 Caminhão 

286 HR Hyundai 2014 EGI-6797 Caminhão 

287 HR Hyundai 2014 EGI-6869 Caminhão 

 
4.3. LOTE 3 – MÁQUINAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS: 
Mão de obra estimada em 400 (quatrocentas ) horas num período de 12 (doze) meses. 

225 Retroescavadeira 580 H 94 
 

Retro 

237 Retro-Escavadeira Case 580L 99 
 

Retro 

253 Retro-Escavadeira Case 580L S3 2007 
 

Retro 

289 Retroescavadeira 580 N 2014 
 

Retro 

 
4.4. LOTE 4 – MOTOS: 
Mão de obra estimada em 50 (cinquenta) horas num período de 12 (doze) meses. 
 

233 Motocicleta Honda XLR 125 99 BFX 3289 Moto 

235 Motocicleta Honda XLR 125 99 BFX 3299 Moto 

249 Motocicleta Yamaha YBR 125c 2004 CRX 5992 Moto 

250 Motocicleta Yamaha YBR 125c 2004 CRX 5993 Moto 

251 Motocicleta Yamaha YBR 125c 2004 CRX 5987 Moto 

262 Yamaha XTZ 2008 BFX 3288 Moto 

263 Yamaha XTZ 2008 BFX 9536 Moto 

264 Yamaha XTZ 2009 EHA 7690 Moto 

265 Yamaha XTZ 2009 EHA 7660 Moto 
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297 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2018 GGY-4336 Moto 

298 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2018 FJO-8735 Moto 

299 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2018 GBF-1217 Moto 

300 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2018 FUP-0352 Moto 

301 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2018 GFS-3533 Moto 

302 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2018 CFD-4544 Moto 

303 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2018 FMX-9161 Moto 

313 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 EOO-8758 Moto 

314 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 BZA-1922 Moto 

315 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 FJH-3885 Moto 

316 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 EBK-9995 Moto 

317 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 CUI-2226 Moto 

318 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 FZS-4554 Moto 

319 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 GID-7775 Moto 

320 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 EJX-5551 Moto 

321 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 ESS-6441 Moto 

322 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 DOE-4664 Moto 

323 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 DKU-0747 Moto 

324 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 ETC-1302 Moto 

 
 
5. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA O LOTE 1 – VEÍCULOS 
LEVES, LOTE 2 – VEÍCULOS PESADOS E LOTE 3 – MÁQUINAS, TRATORES E 
EQUIPAMENTOS, LOTE 4 - MOTOS: troca de óleo; de filtro de óleo; de filtro de ar; de 
filtro de combustível; de pastilha, disco e lona de freio; e de fluído de freio; regulagem 
de freio de mão; regulagem e/ou substituição de cabo de embreagem; verificação de 
vazamento de óleo; e da caixa de direção (folga e óleo); verificação de suspensão 
(folga, batente, pino de centro e lubrificação); dos rolamentos (dianteiro e traseiro); do 
acoplamento do varão do câmbio; e do coxim de escapamento, câmbio e motor; troca 
de velas; de correia dentada; e do esticador de correia; limpeza do radiador e a 
colocação de aditivo; limpeza de bicos e regulagem da injeção eletrônica; regulagem 
das válvulas; verificação do velocímetro e do hodômetro; troca de mangueiras (quando 
necessário); substituição da palheta de limpa vidro; alinhamento e balanceamento; 
balanceamento e cambagem dos pneus. 
5.1.O prazo para a realização da manutenção preventiva por veículo com urgência 
será de, no máximo, 6 (seis) horas após a aprovação do orçamento por parte do 
Divisão de Transportes do Departamento de Água e Esgoto de Valinhos, quando 
for sem urgência será de 2 dias. 
5.2. Sendo diagnosticada, durante a realização da manutenção preventiva, a 
necessidade da realização de troca de peças, as mesmas serão realizadas de acordo 
com as disposições do item. 
5.3. O serviço será contado como horas após a entrega das peças. 
5.4. Independente da quantidade de horas em que o veículo estará parado para 
manutenção, será considerado como horas para pagamento o valor tido como base de 
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horas necessárias para a execução do serviço através do sistema AUDATEX e 
TRAZVALOR. 
 
6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: 
6.1. LOTE 1 – VEÍCULOS LEVES: 
6.1.1. Serviços mecânicos em geral e sistemas hidráulicos: mecânica em geral, 
montagem, reparo, substituição e ajuste completo em motores em geral, de baixa e 
alta pressão, ignição, carburação e injeção, parte elétrica e eletrônica em geral, 
suspensão/direção (incluindo alinhamento, balanceamento e cambagem), vidraçaria 
(incluindo desmontagem e montagem), desmontagem, montagem, reparos e ajustes 
de cubos de rodas, rodas, mangas de eixos de transmissão, caixas de mudanças, 
tração e transmissão em geral (automática entre outras), freios em geral, 
escapamentos, embreagem, distribuição, direção (hidráulica), engrenagens, 
suspensão em geral, bem como troca de óleo, filtros e elementos filtrantes, cilindros 
hidráulicos para veículos leves e utilitários, bem como todo e qualquer serviço de 
reparo para o funcionamento pleno do mesmo. 
6.1.2. Serviços de bombas e bicos injetores: reparo, substituição e revisão dos 
sistemas de injeção eletrônica, bicos de injeção, bombas, e o que for necessário para 
o pleno funcionamento eletroeletrônico, entre outros correlacionados. 
6.1.3. Serviços de retifica: serviços de retifica em geral para motores a gasolina, 
etanol e bicombustível. 
6.1.4. Serviços elétricos: verificação do nível de água da bateria, limpeza dos 
terminais, aplicação de graxa para proteção da bateria contra ferrugem e corrosão e 
inspeção da tensão da célula da bateria, checagem do alternador e de seus 
componentes, verificação e manutenção dos sistemas de iluminação e de sinalização 
e dos periféricos, como vidros e travas elétricas. 
6.1.5. Serviços eletrônicos: testes e manutenção dos sensores e dos componentes 
eletrônicos. 
 
6.2.LOTE 2 – VEÍCULOS PESADOS: 
6.2.1. Serviços mecânicos em geral e sistemas hidráulicos: mecânica em geral 
(referente ao veículo todo), montagem, reparo, substituição e ajuste completo de 
motores em  geral, de baixa e alta pressão, ignição, carburação e injeção, parte 
elétrica e eletrônica em geral, suspensão/direção (incluindo alinhamento, 
balanceamento e cambagem), vidraçaria (incluindo desmontagem e montagem), 
desmontagem, montagem, reparos e ajuste de cubos de rodas, rodas, mangas de 
eixos de transmissão, caixas de mudanças, tração e transmissão em geral (automática 
entre outras), freios em geral, escapamentos, embreagem, distribuição, direção 
(hidráulica), engrenagens, suspensão em geral, bem como troca de óleo, filtros e 
elementos filtrantes, cilindros hidráulicos para veículos pesados e utilitários, bem como 
todo e qualquer serviço de reparo para o funcionamento pleno do mesmo. 
6.2.2. Serviços de bombas e bicos injetores: reparo, substituição e revisão dos 
sistemas de injeção eletrônica, bicos de injeção, bombas alimentadoras, entre outras, 
de veículos pesados e utilitários, e o que for necessário para o pleno funcionamento 
eletroeletrônico, entre outros correlacionados. 
6.2.3. Serviços de retifica: serviços de retifica em geral para motores a gasolina, 
etanol e bicombustível. 
6.2.4. Serviços elétricos: verificação do nível de água da bateria, limpeza dos 
terminais, aplicação de graxa para proteção da bateria contra ferrugem e corrosão e 
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inspeção da tensão da célula da bateria, checagem do alternador e de seus 
componentes, verificação e manutenção dos sistemas de iluminação e de sinalização 
e dos periféricos, como vidros e travas elétricas. 
6.2.5. Serviços eletrônicos: testes e manutenção dos sensores e dos componentes 
eletrônicos. 
 
6.3. LOTE 3 – MÁQUINAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS: 
6.3.1. Serviços mecânicos em geral e sistemas hidráulicos: mecânica em geral 
(referente ao veículo todo), montagem, reparo, substituição e ajuste completo de 
motores em geral, de baixa e alta pressão, ignição e injeção, parte elétrica e eletrônica 
em geral, desmontagem, montagem, reparos e ajuste de bucos de rodas, rodas, 
mangas de eixos de transmissão, caixas de mudanças, tração e transmissão em geral, 
freios em geral, escapamentos, embreagem, distribuição, engrenagens, reparos dos 
pistões, diferencial, embuchamentos, serviços no tander, mangueiras, lâminas, dentes, 
unhas, parafusos e porcas, ajustes de alavancas de comando, bem como troca de 
óleo, filtros e elementos filtrantes, cilindros hidráulicos para máquinas e tratores, bem 
como todo e qualquer serviço de reparo para o funcionamento pleno do mesmo. 
6.3.2. Serviços de bombas e bicos injetores: reparo, substituição e revisão dos 
sistemas de injeção eletrônica, bicos de injeção, bombas de alimentação, bombas 
hidráulicas entre outras de máquinas e tratores, e o que for necessário para o pleno 
funcionamento eletroeletrônico, entre outros correlacionados. 
6.3.3. Serviços de retifica: serviços de retifica em geral para motores a diesel. 
 
 
6.4. LOTE 4 – MOTOS: 
6.4.1. Serviços mecânicos em geral e sistemas hidráulicos: Medidas corretivas 
necessárias para o perfeito funcionamento de cada motocicleta; recomendações 
técnicas de acordo com o manual do Fabricante; lubrificação em geral; regulagem e 
ajustes necessários, inspeção mensal e troca de peças quando necessário, reparos 
quando necessário; desmontagens, montagens, trocas e consertos de pneus; troca 
das peças com defeito, ou itens com vida útil estimada (ex: óleo, fluido de freio, fluido 
de bateria, filtro de óleo, filtro de ar, correias, mangueiras, etc.), entre outros; 
regulagem do motor; verificação dos componentes do motor; substituição de todas as 
peças quando necessárias. 
6.4.2. Serviços de freios: Inspeção do nível de fluido; sangria e troca do fluido; 
verificação de vazamentos; troca de peças em geral (pastilha, disco de freio, lona de 
freio, etc.); retificar peças quando necessário; troca de peças em geral. 
6.4.3. Serviços de retifica: serviços de retifica em geral para motores a gasolina, 
etanol e bicombustível. 
6.4.4. Serviços elétricos: Troca de lâmpadas; piscas; baterias, cabos, conectores, 
substituição de peças em geral relacionadas à parte elétrica de uma motocicleta. 
6.4.5. Serviços eletrônicos: testes e manutenção dos sensores e dos componentes 
eletrônicos. 
 
6.4.6. Serviços de câmbio e embreagem: Troca de peças em geral relacionadas ao 
câmbio e embreagem em geral. 
 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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7.1. Encaminhar ao Gestor do Contrato a avaliação referente a manutenção do 
veículo, juntamente com a relação das peças e/ou acessórios que serão utilizados, 
bem como o tempo de serviço necessário ao conserto do veículo; 
7.2. Executar os serviços contratados somente com a prévia autorização e aprovação 
escrita do DAEV; 
7.3. A CONTRATADA deverá executar os serviços de manutenção dos veículos 
quando urgente, de no máximo 06 horas, e quando não urgente no máximo 48 horas. 
A solicitação será feita de forma escrita incluso e-mail pelo Diretor de Transportes e/ou 
Chefe de Seção. 
7.4. Nas avaliações de manutenção corretiva e/ou orçamentos dos veículos, deverão 
constar: 
7.4.1. Número da ordem de serviço ou número da ficha de controle, modelo do veículo, 
máquina, trator ou equipamento, placa, ano/modelo, número do chassi, descrição dos 
serviços a serem executados e horas necessárias ao conserto; 
7.4.2. Quilometragem do hodômetro (Lote 1 – Veículos Leves, Lote 2 – Veículos 
Pesados, Lote 4 - Motos), ou horímetro (Lote 3 – Máquinas, Tratores e Equipamentos) 
e nível do combustível; 
7.4.3.Quantidade, código e descritivo das peças e dos acessórios que serão utilizados 
na manutenção do veículo, máquina, trator ou equipamento; 
7.4.4. Previsão do número de horas para a realização da mão de obra e valor total; 
7.4.5. A Previsão do término dos serviços será quando urgente, de no máximo 06 
horas, e quando não urgente no máximo 48 horas. A solicitação será feita de forma 
escrita incluso e-mail pelo Diretor de Transportes e/ou Chefe de Seção. 
7.4.6. Resumo dos serviços a serem realizados; 
7.4.7. Tempo de garantia dos serviços; 
7.4.8. Caso haja necessidade, o prazo poderá ser prorrogado com prévio aviso, se 
autorizado pelo DAEV. 
7.4.9.  No caso de retífica de motor, o prazo para execução dos serviços não deverá 
ser superior a 10 (dez) dias úteis. 
7.5. Deverá estar incluído na execução dos serviços da CONTRATADA, o 
fornecimento e aplicação de todos os materiais que se fizerem necessários, tais como: 
ferramentas, lubrificantes, combustíveis, tintas, solventes, polidores, soldas, massas, 
adesivos, fitas isolantes, materiais de limpeza e de consumo geral, que deverão ter 
comprovada qualidade e atender às especificações técnicas e homologadas pelo 
fabricante dos veículos, máquinas, tratores e equipamentos em manutenção, não 
podendo ao DAEV, sob hipótese alguma, fornecer ou emprestar materiais e/ou 
ferramentais. 
7.6. Os veículos, máquinas, tratores e equipamentos entregues para a execução dos 
serviços e manutenção, bem como as peças e acessórios que serão utilizados para 
manutenção dos mesmos, ficarão sob total e exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA até que seja efetivada a devolução no ato da entrega do veículo, 
máquina, trator ou equipamento já reparado, sendo que a CONTRATADA é 
responsável pelo ressarcimento de quaisquer despesas que vierem a ocorrer, bem 
como por qualquer dano, multa ou infração de trânsito, no período em que o(s) 
veículos estiver(em) sob a sua guarda. 
7.7. Permitir a entrada em suas dependências, de funcionários credenciados do DAEV, 
para acompanhamento dos serviços, bem como para a análise das avaliações 
propostas, assim como avaliação técnica dos locais e das condições gerais, a fim de 
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assegurar os padrões de qualidade esperado da CONTRATADA e exigidas no edital 
para validação da assinatura do contrato. 
7.8. O DAEV não se responsabilizará pelo pagamento de peças e serviços realizados 
sem expressa autorização. 
7.9. Assegurar facilidade da comunicação através de telefone, fax, e-mail e/ou outros 
meios de comunicação disponíveis. 
7.10. Apresentar, sem ônus, quando solicitado pelo DAEV, laudo técnico ou 
orçamentos referentes às condições de conservação, serviços e trafegabilidade do(s) 
veículo(s), máquina(s), trator(es) e equipamento(s) e ainda sobre peças, acessórios e 
serviços executados. 
7.11. A CONTRATADA sujeitar-se-á à fiscalização de todos os serviços efetuados, 
reservando-se ao DAEV o direito de não aceita-los, caso não se encontrem os 
mesmos em condições satisfatórias e/ou não estando de acordo com as necessidades 
do DAEV, obrigando-se a CONTRATADA a providenciar imediatamente os reparos 
necessários do(s) veículo(s), máquina(s), trator(es) e equipamento(s) e/ou substituição 
da(s) peça(s) e do(s) acessório(s) em até 24 (vinte e quatro) horas, correndo por conta 
da CONTRATADA as despesas decorrentes. 
7.12. A CONTRATADA deverá responder por seus atos civis e criminais integral e 
exclusivamente, bem como por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza 
causados direta ou indiretamente ao DAEV ou a terceiros, por seus funcionários, 
representantes ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do 
serviço licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo DAEV. 
7.13. A CONTRATADA deverá comparecer à sede do DAEV sempre que solicitado, 
através de titular ou preposto, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da convocação 
para esclarecimento de quaisquer problemas relativos aos serviços contratados. 
7.14. Caso seja aprovado o orçamento, a CONTRATADA receberá o orçamento 
original devidamente autorizado, acompanhado da impressão da tela com a cotação 
do dia fornecida pelo Sistema AUDATEX (Lote 1 – Veículos Leves, Lote 2 – Veículos 
Pesados, Lote 4 - Motos) ou do Sistema TRAZVALOR (Lote 3 – Máquinas, Tratores e 
Equipamentos); 
7.15. Caso seja rejeitado o orçamento, o veículo será retirado do estacionamento da 
CONTRATADA, sem que seja cobrado qualquer custo pelo orçamento ou pela estadia 
do veículo no seu pátio. 
7.16. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente, por escrito, qualquer 
irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do serviço licitado. 
7.17. O início da prestação dos serviços se dará após a assinatura do respectivo 
contrato, com a entrega do empenho à CONTRATADA. 
7.18. O serviço será contado como horas para pagamento após a entrega das peças. 
7.19. Independente da quantidade de horas em que o veículo estará parado para 
manutenção, será considerado como horas para pagamento o valor tido como base de 
horas necessárias para a execução do serviço através do sistema AUDATEX e 
TRAZVALOR. 
 
 
8. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS: 
8.1. Aos serviços executados são dados os seguintes prazos de garantia: 
8.1.1. 6 (seis) meses ou 15.000km (quinze mil quilômetros) aos serviços de motor, 
caixa de câmbio, retífica e diferencial; 
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8.1.2. 3 (três) meses ou 5.000km (cinco mil quilômetros) aos demais serviços. 
8.2. A garantia dos serviços deverá ser cumprida, mesmo após o término ou rescisão 
do contrato. 
 
9. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
9.1. Os serviços serão realizados nas dependências da CONTRATADA, devendo a 
mesma manter livre acesso de representantes do DAEV, para que se proceda a 
fiscalização dos trabalhos. 
9.2. A CONTRATADA deverá possuir oficina estruturada e apta à execução dos 
serviços, arcando com as despesas do transporte do(s) veículo(s), máquina(s), 
trator(es) e equipamento(s) até sua oficina (retirada e devolução), sem quaisquer ônus 
ao DAEV. 
9.3. O serviço de socorro mecânico deverá ser acionado a seguradora vigente na frota 
do DAEV, para executar o serviço de remoção da viatura com problemas até o local 
que prestará o serviço de manutenção. 
9.4. Os serviços poderão ser executados nas instalações do DAEV quando solicitado 
por ela, não podendo, em hipótese alguma, a CONTRATADA utilizar-se de serviços de 
terceiros para realizar quaisquer serviços na frota da autarquia municipal. 
9.5. A CONTRATADA deverá ter área útil coberta e segura nas instalações físicas da 
oficina, estando estas disponíveis para receber os veículos para manutenção. 
9.6. A partir da retirada e até a devolução, CONTRATADA é responsável pelo 
ressarcimento de quaisquer despesas que vierem a ocorrer, bem como por furto, roubo 
ou por qualquer dano, multa ou infração de trânsito no período em que o(s) veículo(s) 
estiver(em) sob sua guarda, inclusive no que concerne a parte de acessórios 
obrigatórios, quais sejam: pneu/roda sobressalente, triângulo, extintor de incêndios, 
chave de roda, macaco, ferramental e outros objetos e acessórios listados por ocasião 
da entrega. 
9.7. No caso de uma unidade mecânica móvel, todos os acessórios citados no item 9.5 
estão sob responsabilidade da CONTRATADA, não podendo o DAEV, sob hipótese 
alguma, fornecer ou emprestar quaisquer tipos de materiais e/ou ferramentais. 
9.8. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela destinação adequada dos 
resíduos produzidos em virtude da manutenção. 
9.9. Os veículos deverão retornar devidamente lavados, compreendendo-se por 
lavagem, a limpeza externa e interna, inclusive com aspiração. 
9.10. Após a substituição de peça(s), acessório(s) e/ou componente(s), o(s) mesmo(s) 
deverá(ão) ser prontamente encaminhado(s) ao Divisão de Transportes do 
Departamento de Água e Esgoto de Valinhos para análise e baixa da(s) mesma(s). 
9.11. A CONTRATADA deverá manter seguro de responsabilidade civil, guarda de 
veículos de terceiros, roubo, acidentes e incêndios, garantindo, assim, quaisquer 
prejuízos que porventura vierem a ocorrer em veículos, máquinas, tratores e 
equipamentos do DAEV sob sua guarda, devendo apresentar cópia da apólice de 
seguro, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 
9.12. O custo dos serviços deverá ser balizado no valor da hora trabalhada (VTH) 
referente à mão de obra utilizada nos serviços de manutenção preventiva e/ou 
corretiva, inclusive com a troca de peças e acessórios. 
9.13. O tempo necessário para a realização de cada serviço deverá ser igual ou menor 
do que aqueles indicados no Sistema AUDATEX (Lote 1 – Veículos Leves, Lote 2 – 
Veículos Pesados, Lote 4 - Motos) e no Sistema TRAZVALOR (Lote 3 – Máquinas, 
Tratores e Equipamentos). 
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9.14. Os serviços serão realizados na oficina da empresa LICITANTE de segunda-feira 
a sábado, no horário comercial. 
9.15. Os serviços deverão ser realizados por técnicos treinados para atuarem nos 
veículos daquela marca específica, devendo a CONTRATADA fornecer ao DAEV, a 
relação de cursos que seus funcionários realizarem, juntamente com os respectivos 
certificados. 
 
10. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO: 
10.1. A CONTRATADA emitirá a Nota Fiscal / Fatura referente à prestação dos 
serviços objeto da presente licitação, no último dia do mês, sendo que as Notas 
Fiscais / Faturas deverão ser apresentada junto a Divisão de Transportes do 
Departamento de Água e Esgoto de Valinhos, situado na Rua Orozimbo Maia, nº 
1054, bairro Vila Sônia, Valinhos/SP, para regular conferência, o qual encaminhará ao 
Departamento Administrativo assinar, em seguida será enviado ao setor de 
Almoxarifado para lançamento da BRM (Boletim de Recebimento de Material), após 
este procedimento é encaminhado ao Departamento Financeiro para o pagamento. 
10.2. Acompanhará a Nota Fiscal / Fatura, relação pormenorizada dos serviços 
realizados – prefixo do veículo, placa, marca/modelo, serviços realizados, peça 
trocada, bem como horas utilizadas na manutenção. 
10.3. Verificada qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal / Fatura, a Divisão 
de Transportes fará sua devolução ou solicitará Carta de Correção, ficando o prazo 
de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo 
adicional ao DAEV. 
10.4. Deverão estar contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e parafiscais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de 
transporte, fretes, seguro, pedágio, etc. 
10.5. O Departamento Financeiro do DAEV efetuará os pagamentos à 
CONTRATADA, no prazo de até 15 dias após a emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is) / 
Fatura(s), aceite e recebimento das Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s). 
 
11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
11.1. A gestão do contrato será realizada pelo Diretor do Departamento de 
Administração, e a fiscalização pelo Diretor da Divisão de Transportes. 
11.2. O fiscal do contrato será responsável pela autorização dos serviços, devendo, 
antes de autorizá-los, verificar se os orçamentos apresentados estão de acordo com 
os valores de mercado. 
11.3. A autorização dos serviços pelo fiscal do contrato em valores acima dos 
praticados pelo mercado, poderá implicar em abertura de procedimento administrativo 
para apuração de responsabilidade. 
11.4. Compete ao fiscal do contrato o gerenciamento e controle de todos os veículos. 
11.5. O gerenciamento e controle dos serviços realizados deverá ser efetuado através 
de pasta própria de cada veículo. 
11.5.1. As pastas deverão conter: orçamentos efetuados, autorização do serviço, 
planilha atualizada com os respectivos serviços executados em cada veículo e 
garantia. 
 
12.DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
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12.1. A prestação dos serviços será realizada por até 12 (doze) meses, contados da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos 
termos do artigo 57 e incisos da Lei nº 8.666/93. 
 
13. DO REAJUSTE 
13.1. Os preços ora contratados não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da 
legislação em vigor durante o período de 12 (doze) meses. 
13.2. Havendo a prorrogação contratual, os preços poderão ser reajustados com 
periodicidade anual, tendo como índice de reajustamento de preços o IPCA -IBGE. 
13.3. Para efeito de cálculo, o período de 12 (doze) meses será contado a partir da 
data da apresentação da proposta. 
13.4. A CONTRATADA deverá requerer o reajuste de preços mediante requerimento 
devidamente instruído. 
 
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
14.1. O valor da manutenção dos serviços de mão-de-obra será estabelecido pelo 
menor valor hora homem sobre o Sistema AUDATEX (Lote 1, Lote 2, Lote 4) e sobre o 
Sistema TRAZVALOR (Lote 3). 
14.2. Para melhor acompanhamento dos serviços e redução de custos de 
deslocamentos, as instalações da CONTRATADA deverão se localizar a um raio 
máximo de 15km (quinze quilômetros) da sede do DAEV, localizado na Rua Orozimbo 
Maia 1054, Vila Sônia, Valinhos-SP. 
14.2.1. Tal exigência se faz necessária, levando-se em conta os gastos com 
combustível em razão dos deslocamentos para as manutenções e possibilitando 
condições logísticas adequadas para o desenvolvimento de suas atividades. 
14.2.2. Além do gasto com combustíveis, deve-se agregar valor de gastos prematuros 
de componentes dos veículos, tais como: pneus, velas de ignição, óleo de motor, filtros 
e demais componentes do veículo. 
14.3. A CONTRATADA deverá executar os serviços de manutenção com base no 
catálogo de tempo de serviço do Sistema AUDATEX (Lote 1, Lote 2, Lote 4) e do 
Sistema TRAZVALOR (Lote 3). 
14.4.A CONTRATADA encaminhará ao DAEV o orçamento dos serviços a serem 
realizados e seus valores de mercado com base no Sistema AUDATEX (Lote 1, Lote 2, 
Lote 4) e no Sistema TRAZVALOR (Lote 3). 
14.5. O DAEV imprimirá a tela do Sistema AUDATEX (Lote 1, Lote 2, Lote 4) e do 
Sistema TRAZVALOR (Lote 3) com os valores de mercado cotados para o dia da 
elaboração do orçamento, para conferência e aprovação. 
14.6. Para todos os fins de precificação, apenas e tão somente as telas dos sistemas 
AUDATEX e TRAZVALOR impressas pelo DAEV terão validade, não se 
reconhecendo, em hipótese alguma, quaisquer outros materiais impressos pela 
CONTRATADA, ainda que coletados na data da elaboração do orçamento. 
14.7. A contratada deverá ter um local físico para manutenção até um raio de 20 km da 
ETA 2, situada na Rua Orozimbo Maia, nº 1054, Bairro Vila Sônia, Cidade 
Valinhos/SP, CEP 13274-000. 
 
 

Valinhos/SP, 08 de Abril de 2021 
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Diretor do Departamento de Administração 
 
 

Diretor da Divisão de Transportes 
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ANEXO II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de 
peças mecânicas, eletrônicas, elétricas, hidráulicas, acessórios em geral, lubrificantes, 
aditivos, fluidos e graxas para uso para uso em veículos leves, pesados, motocicletas, 
máquinas, tratores e equipamentos de diversas marcas, pertencentes à frota da 
Divisão de Transportes do Departamento de Água e Esgoto de Valinhos. 
O objeto desta licitação é divisível por lote, podendo ser adjudicado a mais de um 
proponente, conforme o maior percentual de desconto ofertado para cada lote (peças 
e acessórios). 
 
Lote 1: peças novas de reposição, de acordo com o disposto na Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), acessórios, lubrificantes automotivos diversos, a serem 
utilizados na manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, movidos à 
gasolina, etanol ou bicombustível e diesel, integrantes da frota da Divisão de 
Transportes do Departamento de Água e Esgoto de Valinhos, tendo como critério de 
julgamento o maior percentual de desconto linear sobre o Sistema AUDATEX. 
 

Tipo de peças Valor estimado durante toda a vigência 
contratual 

Reposição (nova) 
ABNT (NBR 15296) 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

 
Lote 2: peças de reposição novas, de acordo com o disposto na Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), acessórios, lubrificantes automotivos diversos, a serem 
utilizados na manutenção preventiva e corretiva de veículos pesados, movidos à 
diesel, integrantes da frota Divisão de Transportes do Departamento de Água e 
Esgoto de Valinhos, tendo como critério de julgamento o maior percentual de 
desconto linear sobre o Sistema AUDATEX. 
 

Tipo de peças Valor estimado durante toda a vigência 
contratual 

Reposição (nova) 
ABNT (NBR 15296) 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

 
Lote 3: peças de reposição novas, de acordo com o disposto na Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), acessórios, lubrificantes automotivos diversos, a serem 
utilizados na manutenção preventiva e corretiva de máquinas retroescavadeira, 
integrantes da frota da Divisão de Transportes do Departamento de Água e Esgoto de 
Valinhos, tendo como critério de julgamento o maior percentual de desconto linear 
sobre o Sistema TRAZVALOR. 
 

Tipo de peças Valor estimado durante toda a vigência 
contratual 

Reposição (nova) 
ABNT (NBR 15296) 

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
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Lote 4: peças novas de reposição, de acordo com o disposto na Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), acessórios, lubrificantes automotivos diversos, a serem 
utilizados na manutenção preventiva e corretiva de motocicletas, integrantes da 
frota da Divisão de Transportes do Departamento de Água e Esgoto de Valinhos, 
tendo como critério de julgamento o maior percentual de desconto linear sobre o 
Sistema AUDATEX. 
 

Tipo de peças Valor estimado durante toda a vigência 
contratual 

Reposição (nova) 
ABNT (NBR 15296) 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

 
JUSTIFICATIVA 

O Departamento de Água e Esgoto de Valinhos (DAEV) para manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos leves, pesados, motocicletas, máquinas, tratores e 
equipamentos de sua frota, que atendem seus diferentes departamentos 
(Administrativo, Operações, Planejamento Obras e Fiscalização, Financeiro, Jurídico, 
Manutenção e Almoxarifado, tem a necessidade de realizar a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de peças para a manutenção. 
 
RELAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA 
 
LOTE 1 – VEÍCULOS LEVES: 

211 Ford F-1000 97 BPZ 0611 Utilitário 

213 Kombi Volkswagen 91 BPZ 0647 Utilitário 

219 Pick-Up Volkswagen 93 BFW 4853 Utilitário 

232 Toyota Bandeirante 98 BPZ 0618 Utilitário 

234 Corsa Wind 1.0 4 Portas 99 BNZ 0249 Leve 

239 Fiorino Furgão 2002 BNZ 0326 Utilitário 

240 Furgão Sprinter Mercedes-Benz 2001 BNZ 0262 Utilitário 

241 Fiorino Furgão 2001 BNZ 0272 Utilitário 

242 Fiorino Furgão 2001 BNZ 0274 Utilitário 

243 Besta GS 2001 BNZ 0288 Utilitário 

244 Fiat Strada 2002 BNZ 0377 Utilitário 

245 Fiat Strada 2002 BNZ 0378 Utilitário 

246 Fiat Strada 2002 BNZ 0379 Utilitário 

256 Saveiro CL 1.6 2007 BNZ 0341 Utilitário 

257 Renault Clio 1.6 4 Portas  2007 BNZ 0305 Leve 

258 Saveiro 2008 BNZ 0301 Utilitário 

259 Saveiro 2008 BNZ 0383 Utilitário 

260 Saveiro 2008 BNZ 0315 Utilitário 

261 Kombi 2008 BNZ 0299 Utilitário 

266 Fiorino Furgão 2009 BNZ 0289 Utilitário 



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS 
Autarquia Municipal 

 Página 29 

267 Saveiro 1.6 Flex 2009 BNZ 0319 Utilitário 

268 Saveiro 1.6 Flex 2009 BNZ 0349 Utilitário 

269 Saveiro 1.6 Flex 2009 BNZ 0370 Utilitário 

270 Palio Fire Economy 1.0 Flex 2009 EGI 6770 Leve 

273 Courier 2009 EGI 6760 Utilitário 

280 Saveiro 1.6 CS 2011 EGI-6864 Utilitário 

281 Saveiro 1.6 CS 2011 EGI-6862 Utilitário 

282 Saveiro 1.6 CS 2011 EGI-6844 Utilitário 

283 Saveiro 1.6 CS 2011 EGI-6866 Utilitário 

284 Montana 1.4 Econoflex LS 2011 EGI-6810 Utilitário 

285 Peugeot Boxer 2013 EGI-6860 Utilitário 

290 Gol G5 2014 FGV-3810 Leve 

291 Gol G5 2014 FUV-7511 Leve 

292 Gol G5 2014 FPN-7413 Leve 

293 Gol G5 2014 FYA-2766 Leve 

294 Gol G5 2014 FSU-3718 Leve 

295 Fiorino Furgão 2015 FXJ-9202 Utilitário 

296 Fiorino Furgão 2015 FWP-2212 Utilitário 

304 VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS 2019 DSV-8993 Utilitário 

305 VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS 2019 BYZ-7616 Utilitário 

306 VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS 2019 BPQ-8878 Utilitário 

307 VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS 2019 EMT-6789 Utilitário 

308 VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS 2019 DBS-0864 Utilitário 

309 VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS 2019 CFZ-8801 Utilitário 

310 VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS 2019 BRA-7875 Utilitário 

311 FIAT/FIORINO HD WE 2019 EXW-2049 Utilitário 

312 FIAT/FIORINO HD WE 2019 EXW-6001 Utilitário 

325 KWID 2021 FXE 4F84 Leve 

326 KWID 2021 GFI 4D48 Leve 

327 KWID 2021 EHE 9I35 Leve 

 
LOTE 2 – VEÍCULOS PESADOS: 

204 Caminhão Agrale 7000 DX  97 BPZ 0605 Caminhão 

209 Caminhão Mercedes Basculante 82 BNZ 0259 Caminhão 

218 Caminhão Puma 93 BFW 4851 Caminhão 

221 Caminhao Ford HD 14000 Munck 94 BPY 1031 Caminhão 

226 Caminhão Ford F-4000 95 BPY 1043 Caminhão 

238 Caminhão Ford F-14000 Irrigadeira 2000 BNZ 0281 Caminhão 

248 Ford Cargo 815 2003 BNZ 0325 Caminhão 

252 Ford Cargo 15 17 e 2006 BNZ 0317 Caminhão 

286 HR Hyundai 2014 EGI-6797 Caminhão 
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287 HR Hyundai 2014 EGI-6869 Caminhão 

 
LOTE 3 – MÁQUINAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS: 

225 Retroescavadeira 580 H 94 
 

Retro 

237 Retro-Escavadeira Case 580L 99 
 

Retro 

253 Retro-Escavadeira Case 580L S3 2007 
 

Retro 

289 Retroescavadeira 580 N 2014 
 

Retro 

 
LOTE 4 – MOTOS: 

233 Motocicleta Honda XLR 125 99 BFX 3289 Moto 

235 Motocicleta Honda XLR 125 99 BFX 3299 Moto 

249 Motocicleta Yamaha YBR 125c 2004 CRX 5992 Moto 

250 Motocicleta Yamaha YBR 125c 2004 CRX 5993 Moto 

251 Motocicleta Yamaha YBR 125c 2004 CRX 5987 Moto 

262 Yamaha XTZ 2008 BFX 3288 Moto 

263 Yamaha XTZ 2008 BFX 9536 Moto 

264 Yamaha XTZ 2009 EHA 7690 Moto 

265 Yamaha XTZ 2009 EHA 7660 Moto 

297 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2018 GGY-4336 Moto 

298 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2018 FJO-8735 Moto 

299 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2018 GBF-1217 Moto 

300 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2018 FUP-0352 Moto 

301 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2018 GFS-3533 Moto 

302 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2018 CFD-4544 Moto 

303 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2018 FMX-9161 Moto 

313 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 EOO-8758 Moto 

314 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 BZA-1922 Moto 

315 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 FJH-3885 Moto 

316 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 EBK-9995 Moto 

317 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 CUI-2226 Moto 

318 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 FZS-4554 Moto 

319 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 GID-7775 Moto 

320 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 EJX-5551 Moto 

321 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 ESS-6441 Moto 

322 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 DOE-4664 Moto 

323 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 DKU-0747 Moto 

324 Yamaha XTZ150 Crosser Z 2019 ETC-1302 Moto 

 
 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

Fornecimento parcelado de peças mecânicas, eletrônicas, elétricas, hidráulicas, 
acessórios em geral, lubrificantes, aditivos, fluidos e graxas para uso para uso em 
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veículos leves, pesados, máquinas, tratores e equipamentos de diversas marcas e 
motos, pertencentes à frota do DAEV, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

O objeto desta licitação é divisível por lote, podendo ser adjudicado a mais de um 
proponente, conforme o maior percentual de desconto ofertado para cada lote (peças 
e acessórios). 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Lote 1, 2 e 4 será o maior percentual de desconto linear sobre o Sistema 
AUDATEX (veículos leves, pesados e motocicletas), para peças novas de reposição, 
de acordo com o disposto na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Lote 3 será o maior percentual de desconto linear sobre o Sistema TRAZVALOR 
(máquinas, tratores e equipamentos), para peças novas de reposição, de acordo com 
o disposto na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

O percentual de desconto linear para cada lote deverá ser expresso em números 
com, no máximo, 2 (duas) casas decimais, que incidirá sobre os preços das tabelas do 
Sistema AUDATEX (lote 1, 2 e 4) e do Sistema TRAZVALOR (lote 3). 

Cada participante deverá informar o seu percentual de desconto, que deverá ser 
linear – sobre todos os itens do lote. 

Embora o julgamento leve em conta o maior percentual de desconto por lote, a 
existência de preços unitários incompatíveis com o mercado, inexequíveis ou 
excessivos para os itens que compõem os lotes, importará na não aceitação do preço 
ofertado, que deverá ser adequado pela empresa vencedora. 

Após a etapa de lances, a LICITANTE deverá repassar para todos os itens 
pertencentes ao lote, o percentual de desconto negociado na sessão, devendo 
elaborar uma proposta definitiva, para que os valores finais de cada item, pertencente 
ao lote, sejam analisados pelo Pregoeiro. 

O DAEV não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima dos lotes, bem 
como todos os itens pertencentes ao lote em um mesmo pedido, ficando a seu 
exclusivo critério a definição da quantidade do item/lote e do momento do pedido. 

Todo o material necessário para a manutenção dos veículos, máquinas, 
tratores e equipamentos, objeto do presente certame, deverão ser peças de 
reposição (novas), com as mesmas especificações técnicas e características de 
qualidade de peça de produção original (ABNT NBR 15296). 

Os descontos ofertados são inalteráveis durante o período de vigência do 
contrato e se aplicarão sobre os catálogos de peças e preços das tabelas do Sistema 
AUDATEX (lotes 1,2 e 4) e do Sistema TRAZVALOR (lote 3). 

Os preços serão fornecidos pelo DAEV à LICITANTE vencedora na data de 
emissão da solicitação de fornecimento de peças, mediante a impressão da tela do 
Sistema AUDATEX (para os lotes 1, 2 e 4) e do Sistema TRAZVALOR (para o lote 3), 
já com o devido percentual de desconto concedido. 
 
DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO 

A empresa vencedora da licitação deverá fornecer as peças conforme solicitação 
do DAEV. 

As peças a serem fornecidas deverão ser somente peças novas de reposição, 
com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade de peça de 
produção original (ABNT NBR 15296), não sendo aceito, sob qualquer hipótese, 
peças recondicionadas, de segunda linha e/ou “piratas” ou genéricas. 
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Para todos os veículos da frota constantes do presente Termo de Referência, 
deverão ter como base para aferição do desconto linear a ser concedido sobre as 
peças, a tabela do Sistema AUDATEX (lotes 1, 2 e 4) e do Sistema TRAZVALOR (lote 
3) vigente na data da aquisição das peças/acessórios. 

As tabelas a serem utilizadas como referência de preços serão as vigentes na 
data da entrega dos pedidos e serão utilizadas como parâmetro de desconto linear 
para as peças novas de reposição. 

Na absoluta falta de peças novas de reposição, com as mesmas especificações 
técnicas e características de qualidade de peça de produção original (ABNT NBR 
15296), homologadas pela montadora e nacionais no mercado, desde que 
fundamentado pela empresa vencedora da licitação, poderá o DAEV autorizar, por 
escrito, a substituição por peças importadas e/ou homologadas pelas fabricantes, 
salientando que esta não deverá comprometer a qualidade do serviço bem como a 
segurança do veículo e outros componentes. 

Em máquinas, tratores e equipamentos (lote 3), estão inclusas mangueiras, 
cabos, conjuntos de lâminas, dentes, parafusos e porcas. 

Nos rótulos das embalagens das peças e acessórios utilizados para manutenção 
dos veículos, máquinas, tratores e equipamentos deverão constar, Identificação do 
produto, inclusive a marca, e a data de validade do produto; 

As peças e acessórios serão solicitados através de requisição específica, 
encaminhada à CONTRATADA, que deverá entrega-los em até 48 (quarenta e oito) 
horas, contadas as partir da solicitação por parte do DAEV. 
 
PREÇO 

Para a cobrança das peças e dos acessórios, será utilizada como referência a 
tabela do Sistema AUDATEX (lotes 1, 2 e 4) e do Sistema TRAZVALOR (lote 3), já 
com o devido percentual de desconto linear concedido nos preços, dependendo 
do lote. 

Os descontos registrados são inalteráveis durante todo o período de vigência 
contratual e se aplicarão sobre o catálogo de peças e preços do Sistema AUDATEX 
(lotes 1, 2 e 4) ou do Sistema TRAZVALOR (lote 3), já com o devido percentual de 
desconto linear concedido nos preços. 

Os preços serão apurados na data da emissão da solicitação de fornecimento de 
peças e acessórios, já com o devido percentual de desconto concedido. 

No caso em que a peça e/ou acessório solicitado não estiver com seu cadastro e 
valor referenciado nas tabelas, a CONTRATADA deverá se sujeitar a média de valores 
de mercado, apresentada pelo DAEV. 

O DAEV poderá recusar o orçamento, pedir revisão ou aceita-lo parcialmente, 
comprometendo-se a CONTRATADA a executar ou fornecer o que for aprovado em 
todo ou em parte. 
 
DO REAJUSTE 

Havendo a prorrogação contratual, o reajuste será anual, tendo como índice de 
reajustamento de preços o IPCA -IBGE. 

Para efeito de cálculo, o período de 12 (doze) meses será contado a partir da 
data da apresentação da proposta. 

A CONTRATADA deverá requerer o reajuste de preços mediante requerimento 
devidamente instruído. 
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FORNECIMENTO 
A CONTRATADA deverá entregar as peças e acessórios de acordo com as 

necessidades da Divisão de Transportes no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contadas da emissão da solicitação de fornecimento. 

As peças e os acessórios deverão estar separados pelo número do pedido, placa 
do veículo, código de cada item e em caixas e/ou pacotes individuais com a devida 
identificação do mesmo, devendo conter, ainda, documento impresso com descritivo 
das peças e/ou acessórios, incluindo valores e descontos individuais e totais para 
conferência das mesmas e posterior análise para pagamento, podendo a 
CONTRATADA arcar com pena de multa e suspensão. 

É de responsabilidade da CONTRATADA entregar as peças e os acessórios na 
data, local e horário especificados pelo DAEV, podendo a CONTRATADA arcar com 
pena de multa e suspensão. 

Os produtos deverão ser conferidos na presença do responsável pelo 
recebimento das peças e dos acessórios. 

O recebimento dos produtos será feito de forma provisória, sujeito a devolução 
após a conferência das mesmas. 

A CONTRATADA efetuará a troca e/ou a substituição das peças e dos 
acessórios em 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do comunicado, caso as 
especificações não estejam de acordo com o solicitado. 

Todas as peças e acessórios de devolução serão atribuídos à CONTRATADA. 
Quando convocada para fornecer, a CONTRATADA deverá observar os prazos e 

a forma de entrega, sob pena das sanções previstas. 
Os produtos serão entregues no Almoxarifado, situado na Rua das Azaléas, nº 

2555, bairro CECAP, na cidade de Valinhos/SP, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados e pontos facultativos, das 7h30 às 11h00 e das 12:30 às 16h30. 
 
GARANTIA DAS PEÇAS 

A garantia das peças não poderá ser inferior à indicada pela fabricante. 
 
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A gestão do contrato será realizada pelo Diretor do Departamento de 
Administração e a fiscalização pelo Diretor da Divisão de Transportes. 
 

Valinhos/SP, 08 de Abril de 2021 
 
 

Diretora do Departamento de Administração 
 
 

Diretor da Divisão de Transportes 
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ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL 
 

DADOS DO LICITANTE 

Denominação: 

Endereço: 

CEP: Fone: Fax: 

CNPJ: Insc. Estadual: 

e-mail: Site: 

 
A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que 
inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame. 
 
Lote 01 Mão de obra veículos leves 

Item Quant. Unid. Descrição Percentual 
de 

desconto: 

R$ Hora R$ Total 

1 2.000 Hora Manutenção preventiva e 
corretiva em veículos leves 
e utilitários movidos a 
gasolina, etanol ou 
bicombustível, integrantes 
da frota do DAEV. 

   

 

Valor total por extenso: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Lote 02 Mão de obra veículos pesados 

Item Quant. Unid. Descrição Percentual 
de 

desconto: 

R$ Hora R$ Total 

1 600 Hora Manutenção preventiva e 
corretiva em veículos 
pesados e utilitários 
movidos a diesel, 
integrantes da frota do 
DAEV. 

   

 

Valor total por extenso: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Lote 03 Mão de obra máquinas 

Item Quant. Unid. Descrição Percentual 
de 

desconto: 

R$ Hora R$ Total 

1 400 Hora Manutenção preventiva e 
corretiva em máquinas 
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retroescavadeiras, 
integrantes da frota do 
DAEV. 

 

Valor total por extenso: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Lote 04 Mão de obra motocicletas – EXCLUSIVA PARTICIPAÇÃO ME/EPP 

Item Quant. Unid. Descrição Percentual 
de 

desconto: 

R$ Hora R$ Total 

1 50 Hora Manutenção preventiva e 
corretiva em motos 
movidas a gasolina, etanol 
ou bicombustível, 
integrantes da frota do 
DAEV. 

   

 

Valor total por extenso: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Lote 05 Peças veículos leves 

Item Descrição Percentual 
de 

desconto: 

R$ Total 

1 Peças novas de reposição, de acordo com o 
disposto na Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), acessórios, lubrificantes 
automotivos diversos, a serem utilizados na 
manutenção preventiva e corretiva de veículos 
leves, movidos à gasolina, etanol ou 
bicombustível e diesel, integrantes da frota da 
Divisão de Transportes do Departamento de Água 
e Esgoto de Valinhos, tendo como critério de 
julgamento o maior percentual de desconto 
linear sobre o Sistema AUDATEX – Valor 
estimado: 
 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
 

  

 

Valor total por extenso: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Lote 06 Peças veículos pesados 
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Item Descrição Percentual 
de 

desconto: 

R$ Total 

1 Peças de reposição novas, de acordo com o 
disposto na Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), acessórios, lubrificantes 
automotivos diversos, a serem utilizados na 
manutenção preventiva e corretiva de veículos 
pesados, movidos à diesel, integrantes da frota 
Divisão de Transportes do Departamento de Água 
e Esgoto de Valinhos, tendo como critério de 
julgamento o maior percentual de desconto 
linear sobre o Sistema AUDATEX – valor 
estimado: 
 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
 

  

  

Valor total por extenso: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Lote 07 Peças máquinas 

Item Descrição Percentual 
de 

desconto: 

R$ Total 

1 Peças de reposição novas, de acordo com o 
disposto na Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), acessórios, lubrificantes 
automotivos diversos, a serem utilizados na 
manutenção preventiva e corretiva de máquinas 
retroescavadeira, integrantes da frota da Divisão 
de Transportes do Departamento de Água e Esgoto 
de Valinhos, tendo como critério de julgamento o 
maior percentual de desconto linear sobre o 
Sistema TRAZVALOR – valor estimado: 
 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
 

  

 

Valor total por extenso: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Lote 08 Peças motocicletas – EXCLUSIVA PARTICIPAÇÃO ME/EPP 

Item Descrição Percentual 
de 

R$ Total 
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desconto: 

1 Peças de reposição novas, de acordo com o 
disposto na Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), acessórios, lubrificantes 
automotivos diversos, a serem utilizados na 
manutenção preventiva e corretiva de veículos 
pesados, movidos à diesel, integrantes da frota 
Divisão de Transportes do Departamento de Água 
e Esgoto de Valinhos, tendo como critério de 
julgamento o maior percentual de desconto 
linear sobre o Sistema AUDATEX – valor 
estimado: 
 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
 

  

 

Valor total por extenso: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Prazo de vigência da contratação: 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, 
contados da data de assinatura do contrato. 
 
Prazo de validade da proposta: ______ dias (mínimo de 60 dias) contados a partir 
da data de apresentação da proposta. 
 
DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as 
especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo II do edital.  
 
DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e 
indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: 
tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.  

 
Aos, ____ de ________________ de 2021. 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante 

Nome do representante: ___________________ 
RG e CPF do representante: _____________________ 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
Eu ______________________(nome completo), RG nº _______, representante legal 

da ______________________________________(denominação da pessoa jurídica), 

CNPJ nº ___________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa 

cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no 

instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 12/2021, processo de compras nº 

860/2021, realizado pelo DAEV, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua 

participação neste certame. 

 

 
Aos, ____ de ________________ de 2021. 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Nome do representante legal:________________________________ 
RG e CPF do representante: ________________ 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa _________________________________________ 

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 

previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos 

impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, cujos 

termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal e 

regularidade trabalhista nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei 

complementar, alterada pela Lei Complementar nº 155/2016, no procedimento 

licitatório do Pregão Presencial nº 12/2021, processo de compras nº 860/2021, 

realizado pelo DAEV. 

 
 

Aos, ____ de ________________ de 2021. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Nome do representante legal:________________________________ 
RG e CPF do representante: ________________ 
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ANEXO VI - MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES 
(FASE HABILITAÇÃO) 

 
Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa 

__________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do 

Pregão Presencial nº 12/2021, processo de compras nº 860/2021, do DAEV, 

DECLARO sob as penas da lei:  

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores 

alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal;  

b) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no 

momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do 

administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 

responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 

equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está 

sendo cumprido;  

c) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no 

momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de 

que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;  

Para licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que pretendem 

usufruir o direito de preferência e/ou o benefício da habilitação com 

irregularidade fiscal ou trabalhista:  

d) Que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e 

seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014, e pela Lei Complementar nº 155/2016, cujos termos 

conheço na íntegra.  

e) Que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos no item 2.2do 

Edital acima mencionado. 

 
Aos, ____ de ________________ de 2021. 

 
_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 
Nome do representante legal:________________________________ 

RG e CPF do representante: ________________ 
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ANEXO VII - RESOLUÇÃO nº 410/97-DAEV 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 410, DE 29 DE JULHO DE 1997. 

“Dispõe sobre a instituição de parâmetros para a aplicação de multa 
e outras penalidades decorrentes de contratos licitatórios e dá 
outras providências”. 

Eng.º LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA, Presidente em Exercício do Departamento de 
Águas e Esgotos de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e, 

Considerando o disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis nºs 
8.883 de 08 de junho de 1994 e 9.032 de 28 de abril de 1995; 

RESOLVE: 

Artigo 1º – A aplicação de multa por infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº 
8.666/1993, atualizada pelas Leis nºs 8.883/1994 e 9.032/1995, no âmbito da Autarquia, 
obedecerá ao disposto nesta Resolução. 

Artigo 2º – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Departamento Administrativo da 
Autarquia, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
seguintes penalidades: 

I - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 

II - pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o 
mesmo fim. 

Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do 
disposto no § 1º, do artigo 86, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis 
nºs 8.883 de 08 de junho de 1994 e 9.032 de 28 de abril de 1995, sujeitará o contratado à 
multa de mora, não superior a 2% (dois por cento) do valor da obrigação, conforme estabelece 
a Lei 9.298, de 1º de agosto de 1996, calculada na seguinte proporção: 

I - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (hum por cento); e, 

II - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento).  

Artigo 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas 
ao contratado, as seguintes penalidades: 

I - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou 

II - multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 

Artigo 5º - O material não aceito, deverá ser substituído dentro do prazo fixado pelo 
Departamento Administrativo da Autarquia, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da intimação. 

Parágrafo Único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado, ensejará a 
aplicação de multa prevista no artigo 4º desta Resolução, considerando-se a mora, nesta 
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hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no “caput” 
deste artigo. 

Artigo 6º - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviço ou entrega de 
material, somente será apreciado, se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou 
instrumento equivalente. 

Artigo 7º - As multas referidas nesta Resolução, não impedem aplicação de outras sanções 
previstas na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis nºs 8.883 de 08 de 
junho de 1994 e 9.032 de 28 de abril de 1995. 

Artigo 8º - As normas estabelecidas nesta Resolução, deverão constar nos procedimentos 
licitatórios de concorrência e tomada de preços e, quando for o caso, de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação. 

Artigo 9º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especialmente a Resolução nº. 367, de 24 de setembro de 1993. 

Valinhos, 29 de julho de 1997. 

Eng.º. LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA 
Presidente em Exercício 

Dra. MÁRCIA MARIA GABETTA VACCARI 
Diretora do Departamento Jurídico 

Bel. JOÃO ARTUR CAMILHER CARVALHO 
Diretor do Departamento Administrativo 

 

Redigido e lavrado no Departamento Jurídico 
do DAEV, conforme elementos constantes do 
processo administrativo nº 911/93 - DAEV. 
Publique-se. 

Dra. MÁRCIA MARIA GABETTA VACCARI 
Diretora do Departamento Jurídico 

Publicada no expediente do DAEV, nesta 
data, mediante a fixação no local de 
costume. 

JUPIRA DO AMARAL ARANHA 
Chefe da Seção de Expediente e 

Protocolo” 
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ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 
 
 

TTEERRMMOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  NNºº  __________//22002211--DDAAEEVV  

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA FROTA 
DESTA AUTARQUIA, E FORNECIMENTO 
DE PEÇAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE VALINHOS E _________, NO VALOR 
TOTAL DE R$______ (_________). 

 
 
 
O DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS, Autarquia Municipal 
criada pela Lei nº. 833, de 12 de agosto de 1970, inscrita no CNPJ sob nº 
44.635.233/0001-36, com sede na Av. Orozimbo Maia, nº 1054, Vila Sônia (ETA II), na 
cidade de Valinhos/SP, neste ato representada por seu Presidente, IVAIR NUNES 
PEREIRA, QUALIFICAÇÃO ________, devidamente assistido pelo Diretor do 
Departamento Jurídico, _____________, _______, e pelo Diretor do Departamento 
Administrativo, ___________, _____, de ora em diante designada DAEV, e a empresa 
_________, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si certo e avençado, em 
conformidade com os elementos e despachos constantes do processo de compras n.º 
860/2021, Pregão Presencial nº ___/2021, mediante as cláusulas e condições que 
mutuamente aceitam e se outorgam, a saber:  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
a) Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e 
corretiva em veículos integrantes da frota desta Autarquia, para 12 meses com 
possível prorrogação, conforme as especificações constantes do Termo de Referência 
- Anexo II, deste Edital. 
 
b) Contratação de empresa para fornecimento parcelado de peças necessárias a 
manutenção dos veículos da frota desta Autarquia, para 12 meses com possível 
prorrogação, conforme as especificações constantes do Termo de Referência - Anexo 
II, deste Edital. 
 
§ 1º – Considera-se parte integrante do presente contrato, os seguintes documentos:  
1. Proposta datada de _____, apresentada pela CONTRATADA; 
2. Edital e anexos do Pregão Presencial nº ___/2021; 
3. Ata da Sessão Pública. 
§ 2º – O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço global. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO SUPORTE LEGAL 
O presente contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E RECURSOS  
O valor unitário da mão de obra por hora: 
Item 01 Veículos leves: 2.000 hr (duas mil horas) ao preço unitário de R$ 
____________, sendo que o valor total é de R$ ____________. 
 
Item 02 Veículos pesados: 600 hr (seiscentas horas) ao preço unitário de R$ 
____________, sendo que o valor total é de R$ ____________. 
 
Item 03 Retroescavadeiras: 400 hr (quatrocentas horas) ao preço unitário de R$ 
____________, sendo que o valor total é de R$ ____________. 
 
Item 04 Motocicletas: 50 hr (cinquenta horas) ao preço unitário de R$ ____________, 
sendo que o valor total é de R$ ____________. 
 
O valor das peças: 
Item 05 Peças de veículos leves, considerando o percentual de desconto ofertado, é 
de R$ ____________. 
 
Item 06 Pecas de veículos pesados, considerando o percentual de desconto ofertado, 
é de R$ ____________. 
 
Item 07 Peças de retroescavadeiras, considerando o percentual de desconto ofertado, 
é de R$ ____________. 
 
Item 08 Motocicletas, considerando o percentual de desconto ofertado, é de R$ 
____________. 
 
Parágrafo único – As despesas decorrentes da execução do presente contrato 
correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente, codificada sob n.º 
______, empenho n.º ____.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO 
A vigência deste contrato inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se no 
término do prazo de execução dos serviços/fornecimento de peças, com eficácia após 
a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial do Município de Valinhos.  
§ 1º – O prazo de execução dos serviços/fornecimento de peças é de 12 (doze) meses 
consecutivos e ininterruptos, contados da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.  
§ 2º – As prorrogações do prazo de execução serão formalizadas mediante celebração 
dos termos de aditamento a este contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei 
Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações. 
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§ 3º – A não prorrogação contratual por conveniência do DAEV não gerará à 
CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 
O reajuste será calculado em conformidade com a legislação vigente, e de acordo com 
a seguinte fórmula: 

R = Po   
x 

[ ( 
IPCA - IBGE 
IPCA – 
IBGEo 

) -1 ] 

Na qual: 
R = parcela de reajuste; 
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no 
mês de aplicação do último reajuste; 
IPCA-IBGE / IPCA-IBGEo = variação do IPCA-IBGE - Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ocorrida entre o 
mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de 
aplicação do reajuste.  

Parágrafo Único – A atualização dos preços será processada a cada período 
completo de 12 (doze) meses, tendo como referência o mês de apresentação da 
proposta pela CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO  
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 
todos os serviços, ao DAEV é reservado o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização do presente contrato. 
Parágrafo Único – A gestão e fiscalização do objeto do presente contrato serão 
realizadas por servidores previamente designados por meio de Portaria, a ser publicada 
no Boletim Municipal, especificando as respectivas responsabilidades, de acordo com o 
que determina o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 
Obriga-se a CONTRATADA a: 
7.1 Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços/Fornecimento de 
peças, nos termos da legislação vigente.  
7.2 Comunicar à Fiscalização, sempre que necessário, as ocorrências verificadas no 
transcorrer da execução do presente contrato.  
7.3 Indicar preposto para tratar de assuntos de cunho administrativo.  
7.4 Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitadas pela 
Fiscalização.  
7.5 Manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições que 
culminaram em sua contratação.  
7.6 A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá 
comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação 
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judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela Fiscalização e, ainda, na hipótese de 
substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por 
escrito, à Fiscalização.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO DAEV  
Obriga-se o DAEV a:  
8.1 Indicar, formalmente, a Fiscalização para acompanhamento da execução 
contratual.  
8.2 Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução 
do presente contrato, fixando prazo para a sua correção.  
 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO  
No primeiro dia útil subsequente ao mês da prestação de serviços ao DAEV, a 
CONTRATADA entregará a Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos:  
a) certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a 
Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 
b) certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede ou do 
domicílio da contratada;  
c) certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do 
domicílio da contratada; 
d) certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); e 
e) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa. 
1º – Desde que a documentação fiscal esteja em boa ordem, a Fiscalização 
encaminhará o processo a pagamento, que será realizado mediante depósito na conta 
corrente bancária em nome da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da Nota Fiscal, acompanhada da documentação constante no 
caput.  
§ 2º – A apresentação da Nota Fiscal com incorreções, ou sem a completa documentação 
prevista no caput, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de 
dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES  
O não cumprimento das obrigações assumidas no presente Contrato ou a ocorrência 
da hipótese prevista nos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1.993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1.994, autorizam, desde 
já, o DAEV a rescindir unilateralmente este Contrato, independentemente de 
interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo 
diploma legal, no caso de inadimplência.  
§ 1º – Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
na Resolução nº 410/97-DAEV, que a CONTRATADA declara conhecer integralmente.  
§ 2º – No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os 
direitos do DAEV em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na 
legislação que rege a licitação.  
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§ 3º – A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a 
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou 
pela inadimplência.  
§ 4º – A aplicação das penalidades não impede o DAEV de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.  
§ 5º – No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a 
convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da 
aplicação das demais cominações legais.  
§ 6º – No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação 
extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão 
deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos ou situações não explícitas nas cláusulas deste instrumento serão 
decididos pelo DAEV, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e 
suas alterações posteriores, princípios jurídicos aplicáveis e demais normas, 
regulamentos e legislações pertinentes, independentemente de transcrições. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  
Elegem as partes o Foro da Comarca de Valinhos, Estado de São Paulo, ficando a 
critério exclusivo do DAEV a opção de eleição do Foro da sede da CONTRATADA, se 
assim vier a interessar, para dirimir as questões porventura existentes e decorrentes 
do presente instrumento contratual, desistindo de outro qualquer, por mais privilegiado 
que seja. 
E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes já qualificadas no 
preâmbulo o presente TERMO DE CONTRATO N.º ___/___-DAEV, redigido em ___ 
(____) laudas e firmado em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, permanecendo a 
primeira via em poder do Departamento Jurídico, a segunda via juntada no respectivo 
processo de compras, a terceira via em poder da Divisão de Contabilidade e Orçamento 
e a quarta via entregue à CONTRATADA. 
 
Valinhos, ___ de __________ de _____. 
 
 
Pelo DAEV: 
 
 
Pela CONTRATADA: 
 
 
Testemunhas: 
 


