ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA ADM INISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUM ANOS
SUB SECRETARIA DA ADM INISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES
- CELIC PROCESSO ADM INISTRATIVO Nº 017823-12.04/13-5

PREGÃO ELETRÔNICO DE RE GIS TRO DE PRE ÇOS

N° 290/C ELIC/2014
O Estado do Rio Gr ande do Sul, por interm édio da Subsecretaria da Administração
Central de Licitações- CELIC /RS, criada p elo Decreto nº 49.291, de 26 de junho de 2012,
m ediante o Pregoeiro, designado pela Portaria nº 009, de 18 de fev ereiro de 2013, torna
público que realizará licitação, na mo dalidade PREG ÃO ELETRÔ NICO DE REG ISTRO
DE PREÇO S, por meio da utilização de recursos de tecnolo gia da informação - INTERNET
nas con dições previstas neste Edital e seus an exos, regen do-se Lei Estadual nº 13.191, de 30
de junho de 2009, subsidiada pelas normas da Lei Feder al nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
Lei Com plementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Feder al nº 10.520, de 17
de julho de 2002, Lei Estadual n º 11.389, de 25 de novem bro de 1999, Decreto Estadual n º
42.250, de 19 de m aio de 2003, Decreto Estadual nº 42.020, de 16 de dezem bro de 2002, pelo
Decr eto Estadual n º 42.434, de 09 de setembro de 2003, Decreto Estadual n º 45.273, de 04 de
outubro de 2007, Decreto Estadual nº 45.744, de 08 de julho de 2008, e legislações
posteriores.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNI CO
TIPO DE LI CITAÇÃO: MENOR PREÇO
DATA: 02/06/2014
RECEBIMENTO DAS PROPOST AS: até as 09:00 horas do dia 02/06/2014
ABERTURA DAS PROPOST AS: às 09:05 horas do dia 02/06/2014
LOCAL: www. com pras.rs. gov. br o u através do "link" no site da CELIC: www.celic.rs. gov. br.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:
Ouvidoria: (0xx51) 3288-1176
e-mail: o uvidor iacelic@sarh.rs. gov. br
REFERENCIAL DE TEMPO: Horár io de Brasília (DF)
1 – DO OBJETO
1.1 Registro de Preço s para contratação de em presa especializada em serv iço s de
guin cho 24 horas por dia na circun scrição da cidade de Porto Alegre/RS, sendo que somente
serão guinchado s os v eículos envolvido s em acidentes de trân sito e os que por motivo de
falha mecânica pararem de funcionar durante o deslocam ento. Todos os veículos guin chados
deverão ser r ecolh idos nos en der eços indicados pelos ór gão s conforme item 3 do Termo de
Ref erência - Anexo IV.
1.2 A Adm inistração não se obr iga a contratar o o bjeto desta licitação, f ican do- lhe
facultada a utilização de o utros m eio s, respeitada a legislação relativa às licitações, sen do
assegurado ao benef iciário do Registro de Preços pref erência em igualdade de condiçõ es.
2 – DO EDITAL E DO TERMO DE REFERÊNC IA
2.1 O Edital e o Termo de Referência po der ão ser so licitado s no Protocolo da
Secr etaria da Administração e dos Recur sos Hum anos - SARH, na Av. Bor ges de Medeiro s n º
1501-2º an dar, nas depen dên cias do Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF, em
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Porto Alegr e/RS, CEP 90119-900, horár io comercial, de segun da a sexta-feir a em dias úteis
ou no site www.celic.r s. gov.br.
3 – DAS CO NDIÇÕ ES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poder á participar desta licitação, qualquer pessoa jurídica cujo objeto social seja
com patível com o objeto da licitação e que aten da a todas as exigências estabelecidas neste
Edital e seus An exos.
3.2. Não poderá participar desta licitação, em presa enquadr ada em qualquer das
seguintes hipóteses:
a) que, direta o u in diretam ente, m antenha sociedade ou participação com serv idor ou
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, considerada
participação in direta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, com ercial,
econômica, financeira o u trabalhista;
b) que não aten da as con dições estabelecidas neste Instrum ento Convocatório ou não
apresente do cum entos nele exigido s;
c) cujo ram o de atividade não seja compatível com o objeto desta licitação ;
d) que se encontre so b falência, dissolução o u liquidação;
e) que se encontre in scrita no Cadastro de Fornecedores Im pedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CFIL/RS;
f) que tenha sido declarada inidônea para licitar o u contratar com a Administração
Pública, na esf era Feder al, Estadual o u Municipal;
g) cujo administrador, proprietário ou só cio com po der de dir eção seja familiar
(cônjuge, companheiro( a) ou parente em linha reta ou colateral, por consan güinidade ou
afinidade, até o terceiro grau, inclusive) de agente público, preste serviços o u desenvolva
projeto no Órgão o u Entidade da Administração Pública Estadual em que este exerça car go
em com issão o u fun ção de confiança por meio de: contrato de serviço terceirizado; contratos
pertinentes a o bras, serviços e à aquisição de ben s; o u convênios e o s in strumentos
equivalentes, conforme Decreto estadual 48.705, de 16 de dezem bro de 2011.
3.3 É vedada a particip ação so b form a de con sórcio;
3.4 É vedada a subcontratação;
3.5 É perm itida a p articipação de em presas estrangeiras desde que apresente Decr eto
de Autorização para funcion am ento no país, e ato de registro ou autorização par a
funcionamento expedida pelo órgão com petente, quando a atividade assim o exigir e,ain da,
atenda as exigências de h abilitação mediante do cumentos equivalentes, autenticado s p elos
respectivos con sulados e traduzido s por tradutor juramentado, deven do ter repr esentação legal
no Brasil com po deres expressos par a receber citação e respon der adm inistrativa ou
judicialm ente.
4 – DA PARTIC IPAÇÃO DE MICRO EMPRES AS E EMPRESAS DE PEQ UENO
PO RTE
4.1. As licitantes que declararem , eletronicam ente, em campo próprio, quando do
envio da propo sta in icial, o en quadramento so cial que trata este item, devidamente
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com provado conforme estabelece este instrum ento, terão tratamento diferenciado e f avorecido
nos term os da Lei Com plem entar nº 123, de 14 de dezem bro de 2006.
4.2. As representantes de m icro em presas e empresas de p equeno porte dev erão
declarar no Sistem a de Compras – RS, em cam po próprio, quan do do envio da propo sta
inicial, que as r espectivas empresas se en quadram nessas categorias.
4.3. A ausência dessa declaração, neste momento, signif icar á a desistência da
m icroem presa e/ou de em presa de p equeno porte de utilizar- se das prerro gativas a elas
concedidas p ela Lei Complementar Federal de nº 123.
4.4. Consideram-se empatadas as propostas apr esentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que estiver em no lim ite de até 5% (cinco por cento) superior es à
proposta melhor classificada, desde que esta não seja m icroempresa o u em presa de pequeno
porte.
4.5. Ocorrendo o em pate, nos termos da Lei Complem entar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, a m icroem presa e em presa de pequeno porte m elhor classificada po der á
apresentar proposta de pr eço s inferior a proposta de m enor preço ap urada no certame, no
prazo m áximo de 05 (cinco) minutos a p artir da solicitação do pr egoeiro, so b p ena de
preclusão.
4.6. No caso de equivalência dos valores apresentado s pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, será realizado sorteio eletrônico para que se identifique aquela
que prim eiro po derá apresentar melhor lan ce.
4.7. No caso de não adjudicação ou de não contratação da microempresa ou da
empresa de pequeno porte ser ão convocadas as em presas r emanescentes, de mesmo
enquadramento social, na ordem classificatória, para o exercício de m esm o direito. Na
hipótese de não haver mais em presas de mesmo en quadr am ento social, o o bjeto da licitação
será adjudicado par a a empresa originalmente vencedora.
4.8. As m icroem presas e empresas de pequeno porte dever ão apresentar os
documentos de habilitação, m esm o que estes apresentem algum a restrição, so b p ena de
desclassificação.
4.9. Será assegurada com o critério de desem pate, preferência de contratação para as
m icroem presas e em presas de pequeno porte, conforme a Lei Complem entar nº123, de 14 de
dezembro de 2006.
4.10. A micro empresa ou em presa de pequeno porte que apresentar docum entos com
restrições tem assegur ado o prazo de 02( dois) dias úteis, a partir da declaração de vencedor da
licitação, par a apresentar à CELIC as r esp ectivas certidõ es n egativas ou po sitivas, com efeito,
de certidão negativa.
4.11. A não regularização da documentação im plicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo da aplicação da multa de 2% sobr e o valor total do contrato, sendo
facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na or dem de classificação
para assinatura do contrato.
5- DAS IMPUG NAÇÕ ES
5.1 Decair á do dir eito de impugnação do s termos do Edital de Pregão, o licitante que
não se manifestar até 02 ( dois) dias úteis antes da data de abert ura da sessão do pregão,
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apontando as falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recur so.
5.2. A impugnação ao Edital deverá ser feita por escr ito e entregue no Protocolo da
Secr etaria da Administração e dos Recur sos Hum anos - SARH, na Av. Bor ges de Medeiro s n º
1501- Térreo, nas depen dên cias do Centro Administrativo Fernan do Ferrar i - CAFF, em Porto
Alegr e/RS, CEP 90119-900, horário comercial, de segun da a sexta-feira em dias úteis.
5.3. O licitante que apresentar impugnação, dever á encaminhar suas razões
fundamentadas ao pregoeiro, que respon derá e subm eterá a aprovação da Diretora do
Departamento de Editais e Padronização da CELI C/RS. A im pugnação dev erá ser respon dida
no prazo máxim o de até 24 horas antes da abertur a do pregão.
5.4. A impugn ação feita tem pestivamente não impedirá a licitante de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, nos termos do s § 2 º e
§ 3º, do art. 41 da Lei nº 8.666 /93.
5.5. Acolhida a impugnação da licitante contra o instrumento convocatório, será
definida e p ublicada nov a data para realização do certam e.
6 - DAS INFO RM AÇÕ ES E ESCLARECIMENTO S
6.1 Quaisquer inform ações complem entares e esclar ecimentos relativos ao edital ou
ao processo licitatório, deverão ser dirigidos ao pregoeiro até 03 (três) dias úteis anterior es à
data fix ada para abertur a da sessão p ública, exclusiv amente por meio eletrônico via internet,
no endereço indicado neste edital.
7 – DO CREDENCIAMENTO
7.1. A em presa interessada em participar com o licitante dever á protocolar a
documentação acompanhada do pedido de credenciam ento junto a Seção de Cadastro da
CELI C/RS, com antecedên cia mínima de 03 (três) dias úteis da data aprazada p ara a abertura
da sessão p ública.
7.2. O creden ciamento do licitante será efet uado através do preench imento de
form ulário eletrônico disponível no site www.celic.rs. gov. br.
7.3.. Para a liberação da senh a eletrônica, o licitante que não po ssuir registro
cadastral, dever á apresentar os documentos arrolados no Anexo I, item 1.
7.4. Para a liberação da senha eletrônica ou r enovação do credenciamento, a empresa
licitante já cadastrada, dev erá apr esentar os docum entos elencados no Anexo I, item 1.
7.5. O credenciam ento da licitante im plica a r espon sabilidade legal dos atos inerentes
à licitação e, na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
ao Pregão Eletrônico.
7.6. O uso da senha de acesso, pela licitante, é de sua respon sabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não caben do à
Com panhia de Processamento de Dado s do Estado do Rio Gran de do Sul - PROCERGS o u à
CELI C/RS, respon sabilidade por eventuais dano s decorrentes do uso in dev ido da mesma,
ainda que por terceiros.
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7.7. A perda da senh a ou a quebr a de sigilo deverá ser com un icada im ediatamente a
Seção de Cadastro da CELI C, para im ediato blo queio de acesso. A solicitação de nova senha
se dar á através do provedor do sistema.
8 – DO C ANCELAMENTO DA S ENHA O U TROCA DE USUÁRIO
8.1. Para cancelar a senha ou encaminhar troca de usuár io, o licitante dev erá solicitar
na Divisão de Cadastro da CELI C até 02 ( dois) dias úteis anteriores a data da sessão do
pregão.
9 – DA PRO PO STA
9.1. Os interessado s, a partir das 10 horas do dia da publicação do Aviso da Licitação
no Diário Oficial do Estado, deverão anex ar em arquivo no sistema eletrônico, a proposta de
preços contendo os seguintes itens:
a) Descrição detalhada do objeto da licitação ;
b) Indicação do valor em real, com valores totais por lote. Caso haja difer ença entre
os valor es expresso s em algarismo e por extenso, con siderar- se-á o últim o;
c) A proposta inicial de preço s prevista no edital deverá ser encam inhada em
form ulário eletrônico específico contendo as características técnicas do produto ofertado,
neste caso indican do, expressamente, a sua marca, modelo e prazo de entrega. No caso de
fornecim ento de equipamentos, a proposta deverá tam bém in dicar o prazo de garantia de
assistência técnica para os pro dutos ofertados, o bedecen do às dem ais con dições porventur a
estabelecidas n este Edital;
d) Prazo de validade da proposta, o qual não po der á ser inferior a 60(sessenta) dias
corridos a contar da data de sua apresentação. Na f alta de indicação expressa em contrário,
esse será o pr azo considerado;
e) A proposta final da licitante vencedora, devidamente assinada e atualizada
preenchida pela propon ente, expresso em moeda corrente nacional, deven do o pr eço incluir
todas as despesas com encar gos f iscais, indican do o s tributos e suas respectivas alíquotas,
com erciais, sociais e trabalhistas, e o utros p ertinentes ao o bjeto licitado, conten do ainda o
valor total global, deverá ser encaminhada eletronicamente juntamente com os documentos
de h abilitação, conform e descr ito nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” do item 9.1.
9.2. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do
proponente, das con dições estabelecidas n este edital e seus anexo s.
9.3. Apenas os licitantes que, previamente m anifestarem eletronicamente, em campo
próprio do sistem a eletrônico, o pleno conhecim ento e atendimento as exigências de
habilitação prev istas no edital, e enviarem as propostas de pr eço s po der ão participar das fases
subseqüentes deste certame.
9.4. O não atendimento do item acima en sejará a desclassificação da proposta no
sistema, com autom ático im pedimento da particip ação n a disputa.
9.5 Até a abertur a da sessão, o s licitantes po derão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.
9.6. Após a abertura da sessão não cabe desistência da propo sta, salvo por motivo
justo decorrente de f ato superveniente e aceito pelo pr egoeiro.
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9.7. O descum primento dos requisitos de habilitação e propo sta sujeitará o licitante
às sançõ es pr evistas no art. 28 da Lei n º 13.191/2009.
9.8. Cabe ao licitante interessado em participar do pregão eletrônico acompanhar as
operações no sistem a eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ôn us
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer m ensagen s emitidas
pelo sistema ou de sua descon exão.
10 - DA HABILITAÇ ÃO
10.1. Para fins de habilitação, o autor da melhor propo sta dev erá apr esentar os
documentos elencados no Anexo I, item nº 2 – Docum entos par a Habilitação.
10.2. O Certificado de Fornecedor do Estado - CFE e respectivo Anexo, emitido na
família 062, substituem os documentos de habilitação que nele constarem arrolados no
Anexo I, item nº 2.
10.3. Os documentos de habilitação ou o CFE, e a propo sta final, deverão ser
enviados eletronicamente, após a solicitação do pregoeiro, no pr azo máxim o de 1 ( um a) hora
a contar do encerram ento da sessão pública virtual. O s docum entos devem provar a
habilitação do licitante no dia da abertura da sessão pública.
10.4. Os documentos originais ou cópias autenticadas dos documentos enviados
eletronicamente e a propo sta final assin ada e atualizada dev erão ser entregues no prazo
m áximo de 03(três) dias úteis, contado s da data de encerr amento da sessão p ública.
11– DA SESSÃO DO PREGÃO
11.1. A p articipação dos interessados, no dia e hora fixado s no preâm bulo deste
Edital, dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e subseqüente
encaminham ento da proposta de preços com valores expressos na moeda oficial do Brasil,
exclusivamente por meio eletrônico.
11.2. A partir do horário previsto neste Edital, terá início a sessão pública do pregão
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas em perfeita consonân cia com
as especificaçõ es e con dições de fornecim ento detalh adas neste edital.
11.3. O Pregoeiro verificará as propo stas apresentadas, desclassif ican do aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
11.4. A desclassificação de propo sta será sempre f undamentada e registrada no
sistema com acompanhamento em tem po real por todos o s participantes.
11.5. As informações das propo stas classificadas, conten do a descr ição do objeto,
valor e eventuais anexo s estarão disponíveis n a internet.
11.6. O sistema or denará, autom aticam ente, as propostas classificadas p elo
Pregoeiro, sendo que somente estas participar ão da fase de lance.
11.7. Classificadas as propo stas, dar- se-á in ício a etapa competitiva, onde será
considerado com o prim eiro lance a proposta inicial de m enor valor. Em seguida, as licitantes
poder ão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistem a eletrônico, sendo a licitante
imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
11.8. As licitantes po der ão oferecer lances sucessivo s, o bservados o horário fixado e
as regras de aceitação.
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11.9. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
11.10. Não serão aceitos do is o u m ais lances iguais, prevalecen do aquele que for
recebido e registrado primeiro.
11.11. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes ser ão informados, em
tempo real, do valor do m enor lance r egistrado que tenha sido apr esentado pelos dem ais
licitantes, v edada a identificação do detentor do lance.
11.12. A etapa de lances da sessão p ública, prevista no edital, ser á encerr ada
m ediante av iso de fecham ento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos
licitantes, após o que transcorrerá um período de tem po de até trinta m inutos, aleatoriamente
determinado tam bém pelo sistema eletrônico, fin do o qual será automaticamente encerrada a
recepção dos lances.
11.13. Após o encerramento da etapa de lan ces da sessão p ública, o Pregoeiro po derá
encaminhar, pelo sistem a eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apr esentado lance
m ais vantajo so, par a que seja o btida m elhor proposta, observado o critério de julgamento, não
se admitindo negociar con dições diferentes daquelas previstas no edital. A negociação po derá
ser acom panhada pelos dem ais licitantes.
11.14. O Pregoeiro an unciará a licitante vencedora im ediatam ente após o
encerram ento da etapa de lances da sessão p ública o u, quando for o caso, após negociação
direta e decisão pelo pr egoeiro acer ca da aceitação do lance de m enor valor.
11.15. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa com petitiva, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível ao s licitantes para recepção de lances. O
Pregoeiro retom ará sua atuação, quan do po ssível, sem prejuízo do s atos r ealizados.
11.16. Quando a desconexão per sistir por mais de 10 ( dez) min utos, a sessão do
pregão será suspen sa e terá rein ício somente após com un icação expr essa aos participantes, via
endereço eletrônico utilizado p ara div ulgação.
11.17. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lan ces apresentado s e
demais informações r elativas à sessão p ública do pregão con starão de ata div ulgada no
sistema eletrônico, sem prejuízo das dem ais formas de publicidade previstas na legislação
pertinente.
12 - DO CRITÉRIO DE J ULG AMEN TO
12.1 As propo stas das licitantes, apr esentadas de acor do com as especificaçõ es e
exigências deste edital, serão julgadas pelo M ENO R PREÇ O UNITÁRIO DO LO TE por
veículo guinchado, e classificadas pela or dem crescente dos pr eços propostos.
13 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PRO POSTAS
13.1. Encerrada a etapa de lan ces, o Pregoeiro exam inará a proposta classificada em
prim eiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e
verificará a h abilitação do licitante.
13.2. Se a propo sta não for aceitável o u se o licitante não atender às exigên cias
habilitatórias ou recusar- se a assinar o contrato, o Pregoeiro exam inar á a proposta
subseqüente e, assim sucessivam ente, na ordem de classif icação, até a ap uração de uma
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proposta que atenda ao edital. Nesta etapa, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para
que seja obtida melhor proposta.
13.3. As con correntes remanescentes convocadas ficam o brigadas a atender a
convocação e a assinar o contrato respectivo, no prazo fixado pela Central de licitações do
Estado do Rio Gran de do Sul - CELI C, ressalvados os casos de vencimento das r esp ectivas
propostas, sujeitan do-se às penalidades cabív eis no caso de recusa o u de não atendimento das
condições de instr um ento e que for detentor do lance de melhor preço, ofertado
eletronicamente.
13.4 Será declarado v encedor o licitante que atender as exigên cias deste in strumento
e que for detentor do lance de melhor preço of ertado eletronicam ente.
14- DO S REC URSO S
14.1. Declar ado o ven cedor, qualquer licitante poderá m anif estar imediata e
m otivadamente a intenção de r ecorrer, em formulário eletrônico específico, com registro em
ata da síntese das suas razõ es.
14.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da declaração de
vencedor, p ara o licitante interessado apresentar suas razões f un damentadas, f ican do os
demais licitantes, desde lo go intimados para apresentar contra-razões em igual n úm ero de
dias, que começarão a contar ao térm ino daquele prazo, sen do-lhes assegurada vista imediata
dos elem entos in dispen sáveis à defesa do s seus interesses.
14.3. A falta de m anifestação motivada e im ediata do licitante quanto à intenção de
recorrer, im portará na decadência desse direito, fican do o pregoeiro autorizado a adjudicar o
objeto ao licitante declar ado vencedor.
14.4. A petição de recurso dirigida à autoridade com petente dever á ser fun dam entada
e encaminhada eletronicamente.
14.5. O r ecur so som ente ser á conh ecido pela autoridade competente, se estiver
fundamentado conform e as razões manifestadas no final da sessão pública e será submetido
ao julgamento da autoridade competente da CELI C/RS.
14.6. O aco lhim ento de r ecur so im portará na invalidação apenas do s atos
insuscetíveis de aproveitam ento.
15- DA ADJUDIC AÇ ÃO
15.1. O objeto será adjudicado pelo pr egoeiro, quan do não houver r ecur so;
15.2. Decididos o s recurso s e con statada a regularidade dos atos praticado s, a
autoridade competente adjudicará o o bjeto e hom ologará o procedim ento licitatório.
15.3. A licitante vencedora terá o pr azo de 05 (cinco) dias úteis, contado s a p artir da
convocação, par a assinatura do termo de contrato ou p ara r etirar a autorização do s serv iços
junto ao Ó RGÃO CO NTRATAN TE, so b pena de incidência do disposto no subitem 16.2.
16- DAS PENALIDADES
16.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado do Rio Gran de do Sul, e
será descredenciado, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das m ultas previstas no
Edital e no Contrato e das dem ais com inações legais, o licitante que:
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a) convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato ou
Ata de Registro de Preços;
b) deixar de entregar documentação exigida n este Edital;
c) apresentar documentação falsa;
d) ensejar o retar damento da execução de seu o bjeto;
e) não mantiver a proposta;
f) falhar o u fraudar na ex ecução do Contrato;
g) com portar-se de modo inidôneo;
h) fizer declar ação falsa o u cometer fraude f iscal, garantido o direito à ampla defesa.
16.2. A recusa injustificada na assinatura do Term o de Contrato/Ata de Registro de
Preços pela licitante adjudicatário do objeto deste Pregão, nos term os do art. 81, da Lei
Feder al nº 8.666/93, caracteriza o descum prim ento total da o brigação a ser assum ida,
importando, após o dev ido processo legal, na ap licação de multa de 10% ( dez por cento) do
valor da contratação, bem com o nas sanções prev istas neste instr umento.
16.3 No caso de infr in gência aos r egram entos do certame, um a vez não sen do
considerada satisfatória a justificativa apresentada p elo licitante, ser-lhe-á aplicada à
susp ensão temporária ou impedim ento em relação à sua participação em licitação, tudo em
consonân cia com as sit uaçõ es e os prazos abaixo indicados, sem prejuízo das dem ais san ções
estabelecidas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993:
16.3.1 até cinco anos, par a as situações do artigo 28 da Lei Estadual n º 13.191, de 30
de junho de 2009, relativam ente à modalidade de licitação denom inada pregão;
16.3.2 dois ano s, par a as situaçõ es dos inciso s II e III do artigo 1º, com bin ado com o
descr ito no Inciso I, do artigo 8 º, do Decr eto Estadual nº 42.250, de 19 de m aio de 2003.
16.4. A declaração de inidoneidade para licitar com a Adm inistração Pública
Estadual ser á aplicada pelo Senhor Secretário da Adm inistração e do s Recursos Humanos, nos
term os do artigo 10 do Decreto Estadual nº. 42.250, de 19 de m aio de 2003, considerando as
condições estabelecidas no § 2 º, in cisos I e II do seu artigo 8º.
17 - DAS DISPO SIÇÕ ES G ERAIS
17.1. As proponentes são r espon sáv eis pela f idelidade e legitim idade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.2. As norm as que disciplinam este Pregão serão sem pre interpretadas em favor da
ampliação da disp uta entre as interessadas, sem comprom etim ento da segur ança do fut uro
Contrato.
17.3. A hom olo gação do resultado desta licitação não im plicará em direito à
contratação.
17.4. Este Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedor a, farão parte
integrante do instr umento de Contrato/Ata de Registro de Preços, com o se nele estivessem
transcritos.
17.5. Os casos não previstos neste Edital ser ão decidido s pelo Prego eiro:
17.6 É facultado ao Prego eiro ou à autoridade superior :

Subs ecretaria da Ad ministraç ão Central de Licitaç ões – CE LIC - Av. Borg es d e Me deiros nº 1 50 1-2º and ar
Centro Ad ministrati vo Fernand o F errari - Porto Alegre, CEP 9011 9-90 0 - RS – Brasil - Fone ( 51) 3 28 8-11 60
AMS
APROVADO O TEO R JURÍDICO
ASJUR/CELIC
Em ____/____/__ __ Rubrica __ ___

9

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA ADM INISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUM ANOS
SUB SECRETARIA DA ADM INISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES
- CELIC PROCESSO ADM INISTRATIVO Nº 017823-12.04/13-5

PREGÃO ELETRÔNICO DE RE GIS TRO DE PRE ÇOS

a) Promover diligên cia destinada a esclarecer ou complem entar a instr ução do
processo, sen do vedada a inclusão po sterior de docum ento ou inform ação que deveria con star
originariamente da proposta;
b) Convocar as licitantes para quaisquer esclar ecim entos porv entura necessár ios ao
entendim ento de suas propo stas;
c) Determ inar prazo par a atendimento, pelas licitantes, de esclar ecimentos
adicionais, que dev erão ser aten didos, sob pena de desclassif icação/inabilitação.
17.7. Aos caso s omisso s ap licam-se as dispo sições constantes na Lei Estadual n º
13.191/2009 e Lei Federal nº 8.666 /1993.
17.8. Fica eleito o Foro da Com arca de Porto Alegr e para dir imir questões r elativas
ao presente Edital, com exclusão de qualquer o utro.
18 – DO S ANEXO S
18.1. São partes integrantes deste Edital:
Anexo I – Docum entos para o Registro Cadastral
Anexo II - Ata de Registro de Preços.
Anexo III- Termo de Contrato
Anexo I V – Term o de Ref erência
Anexo V – Declaração de que não em prega menor
Anexo VI- An álise Contábil da Capacidade Financeira de Licitante – AFC
Porto Alegr e, 02 de maio de 2014.

Pregoeiro (a)
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ANEXO I

1 – DOC UMENTO S PARA C REDENC IAMENTO
a) cópia da Cédula de I dentidade dos r esponsáveis legais;
b) cópia do CNPJ da em presa;
c) registro na Junta Com ercial da Firm a (Empresário Individual); Estatuto Social e Última Ata
de Eleição do s Administrador es, devidamente publicada ( Sociedade Anônima); Contrato
Social e alteraçõ es r egistradas n a Junta Comercial (Sociedade Em presár ia Limitada);
d) alvar á de localização e f uncion amento em vigor na data de sua apresentação expedido pela
Prefeitura M unicipal da jurisdição fiscal da m atriz da Pesso a Jur ídica ou das filiais que
pretendam prom over o faturam ento e a entrega do s m ateriais;
e) procuração comprovando po deres par a exercer dir eitos e assumir o brigações em nome da
empresa, caso o r espon sáv el não esteja contem plado no Contrato So cial ou Estatuto Social;
f) decreto de autorização, em se tratando de empresa o u sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para f uncionamento expedido pelo
Órgão competente, quan do a atividade assim exigir;
g) Term o de liberação de senha eletrônica;
h) endereço eletrônico n a INTERNET, para contato com o prego eiro.
2– DOC UM ENTO S PARA H ABILITAÇÃO
a) prova de regularidade com a Fazen da Federal, m ediante a apr esentação de Certidão
Conjunta Negativa de Débito relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitidas
em conjunto pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional
(PGFN);
b) prov a de regular idade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, bem como com a
Secr etaria da Fazen da do Estado do Rio Gran de do Sul, m ediante apresentação da Certidão de
Situação Fiscal, indepen dente da localização da sede o u filial do licitante;
c) prova de regularidade com a Fazen da M unicipal da sede do licitante;
d) prova de regularidade perante o Fun do de Garantia do Tem po de Serviço ( FGTS), m ediante
apresentação do Certificado de Regularidade do FGT S- CRF, expedido pela Caixa Econôm ica
Feder al na sede da licitante;
e) regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, m ediante
apresentação da Certidão de Débito relativa às Contribuições Previdenciárias, emitida pela
Secr etaria da Receita Federal do Br asil.
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos per ante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalh istas ( CNDT), nos termos do Titulo
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprov ada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 º de
m aio de 1943.
g) Declaração pela licitante de que não emprega m enores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não em prega m enores de 16 ano s, ressalv an do o menor, a partir de 14
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anos, n a con dição de aprendiz, em aten dim ento ao Decreto Federal 4358/2002, conforme
Anexo III;
h) Prova de qualificação técnica, mediante apresentação de com provante de aptidão par a
prestação do s serviços pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto
da licitação, por interm édio de atestado(s), expedido(s) por p essoa jurídica de Dir eito P úblico
ou Privado.
i) Balan ço Patrimonial e Demonstraçõ es Contábeis do últim o exercício social, acompanhado
do Anexo II – Análise Contábil da Cap acidade Financeira de Licitante - ACF, preench ido nos
term os do Decreto estadual nº 36.601, de 10-04-1996, ou Certificado de Capacidade
Finan ceir a Relativa de Licitantes em itida pela Contadoria e Auditoria- Ger al do Estado –
CAGE, disponível no site www.sef az.r s. gov. br, exceto para as ME e EPP;
j) Certidão Negativa de Falência o u Concordata expedida pelo distribuidor do Foro da sede da
m atriz da Pesso a Jurídica, o u de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa
física.
k) cópia do en quadram ento como microempresa – ME o u empresa de pequeno porte – EPP
autenticada pela Junta Com ercial, se for o caso.
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ANEXO II
ATA DE REG IS TRO DE PREÇO S
Comprom isso celebrado entre o Estado do Rio Gran de do Sul, por interm édio da
Central de Com pras, sito na Av. Bor ges de Medeiros, 1501-2 º an dar, nas depen dên cias do
CAFF- Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre/RS-CEP 90119900,
representado neste ato por............................ doravante denom inado ESTADO, e. (pessoa
física ou jur ídica), sito no ( a)... (en dereço), in scr ito no Ministério da Fazen da sob o n º. (n º do
CNPJ), representada neste ato por...(nom e do representante), inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas sob nº...(nº do CPF), doravante denom inado COMPROMITENTE, para o Registro de
Preços de Fornecim ento de Bens do o bjeto descrito na Cláusula Prim eira - Do Objeto.
O presente compromisso tem seu f undamento e finalidade na con secução do
objeto descrito abaixo, constante no processo administrativo n.º ............................. PREGÃO
para Registro de Preço s n.º (............), regendo-se o mesmo pela Lei Feder al 10.520 de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto Estadual n º. 42.020 de 16 de dezembro de 2002, Decreto Estadual
nº. 42.434 de 09.09.2003, Decreto Estadual n º. 37.288 de 10 de março de 1997, Lei Estadual
11.389 de 25 de novem bro de 1999, Decreto 42.570 de 03 de o utubro de 2003, e legislação
pertinente, pela Lei Feder al n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e pelas condiçõ es prev istas
neste Edital e seus anexos, mediante as seguintes con diçõ es:
C LÁUSULA PRIM EIRA - DO O BJETO
1.1 Registro de Preço s para contratação de em presa especializada em serv iço s de
guin cho 24 horas por dia na circun scrição da cidade de Porto Alegre/RS, sendo que somente
serão guinchado s os v eículos envolvido s em acidentes de trân sito e os que por motivo de
falha mecânica pararem de funcionar durante o deslocam ento. Todos os veículos guin chados
deverão ser r ecolh idos nos en der eços indicados pelos ór gão s conforme item 3 do Termo de
Ref erência - Anexo IV.
1.2 A Adm inistração não se obr iga a contratar o o bjeto desta licitação, f ican do- lhe
facultada a utilização de o utros m eio s, respeitada a legislação relativa às licitações, sen do
assegurado ao benef iciário do Registro de Preços pref erência em igualdade de condiçõ es.
C LÁUSULA S EG UNDA - DO PREÇO
2.1 Os preço s totais r egistrados do lote, são de R$................(.......................)
constante da proposta vencedora da licitação.
CLÁUSULA TERC EIRA - DO REAJUSTE DE PREÇO S
3.1 O valor dos preço s registrados não serão reajustado s durante o pr azo de v alidade
do Registro de Preço s.
C LÁUSULA Q UARTA - DO S PRAZO S
4.1 O prazo de v alidade deste Registro de Preço s é de 01 (um ) ano, a partir da
publicação da súmula no Diár io Of icial do Estado.
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CLÁUSULA Q UINTA - DO S DIREITO S E DAS O BRIGAÇÕ ES
5.1- Dos Direitos:
5.1.1 da Administração: contratar se necessário, o o bjeto desta licitação ;
5.1.2 do COMPROMITENTE: ser contratado se a Adm inistração utilizar o Registro
de Preço s, o u, em igualdade de con dições, ser preferido, no caso de contratação por o utra
form a.
5.2 Das Obr igaçõ es:
5.2.1 da Administração: contratar com aquele que detém o preço registrado, ou em
igualdade de con dições, dar pr eferência ao mesmo se contratar por outra forma; e
5.2.2 do COMPROMITENTE: aten der, nas con diçõ es estabelecidas no Edital, todos
os pedido s de contratação durante o perío do de duração do Registro de Preço s.
CLÁUSULA SEXTA - DO CANC ELAMENTO DO REGIS TRO DE PREÇO S
O preço r egistrado po derá ser cancelado:
6.1- pela Adm inistração quan do:
6.1.1 o COMPROMITENTE não cum prir as exigências do in strumento
convocatório;
6.1.2 o COMPROMITENTE não form alizar contrato decorrente do registro de
preços o u n ão retirar in strumento equivalente no prazo estabelecido;
6.1.3 ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total o u parcial do contrato
decorrente do Registro de Preço s;
6.1.4 os preço s registrado s apresentarem -se sup eriores aos do m ercado ;
6.1.5 o COMPROMITENTE der causa à rescisão administrativa de Contrato
decorrente do Registro de Preços, por um do s m otivos elencado s no art. 78 e seus in cisos da
Lei Feder al n º. 8.666, de 21 de junho de 1993, e
6.1.6 por razão de interesse p úblico, devidam ente justificado p ela Adm inistração;
6.2- pelo fornecedor de bens, m ediante so licitação por escrito, com provan do estar
impossibilitado de cum prir as exigên cias do instrumento convocatório que deu origem ao
Registro de Preços, com antecedên cia de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das pen alidades
previstas no instrum ento convocatório, nesta Ata, bem como perdas e dano s.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
7.1 O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades:
7.1.1- multa so bre o v alor do pedido;
a) 10%: na recusa do COMP ROMITENTE em assinar o contrato; e
b) 10%: por descumprimento de qualquer das cláusulas desta Ata.
7.1.2- dem ais sanções estabelecidas na Lei Feder al n º 8.666, de 21 de junho de 1993.
C LÁUSULA O ITAVA - DA EFICÁCIA
8.1. A presente Ata de Registro de Preços som ente terá eficácia após p ublicada a
respectiva súm ula no Diário Oficial do Estado.
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CLÁUSULA NO NA - DAS DISPO SIÇÕ ES GERAIS
9.1 Fica eleito o Foro de Porto Alegre para dir imir dúvidas o u questões oriun das do
presente instrum ento.
9.1.1 A Administração não se obr iga a contratar o objeto desta licitação, fican do- lhe
facultada a utilização de o utros m eio s, respeitada a legislação relativa às licitações, sen do
assegurado ao benef iciário do Registro de Preços pref erência em igualdade de condiçõ es.
9.1.1 E, por estarem às partes justas e com promissadas, assin am o presente Ata em
duas vias, de igual teor, na presença das testem unhas abaixo assinadas.

Porto Alegr e,... de...................................... de 2014.

Autoridade Competente
__________________________
P/Contratada.
Testem unhas:__________________________
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ANEXO III
TERMO DE CO NTRATO
Contrato celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio do
(a)... (órgão), ... (ou entidade), sito no (a)... (endereço), representado neste ato pelo...
(nome do representante), doravante denominado CO NTRATANTE, e... (pessoa
jurídica), sito no (a)... (endereço), inscrito no Ministério da Fazenda sob o n °.... (n° do
C NPJ), representada neste ato por... (representante do contratado), inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas sob o n°.... (n° do CPF), doravante denominada CO NTRATADA,
para a prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira – Do O bjeto.
O presente Contrato tem seu respectivo f un dam ento e finalidade na consecução do objeto
contratado, descrito abaixo, r egen do- se Lei Estadual nº 13.191, de 30 de junho de 2009, Lei
Com plementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual n º 11.389, de 25 de
novembro de 1999, Decr eto Estadual nº 42.250, Decr eto Estadual nº 42.020, de 16 de
dezembro de 2002, pelo Decreto Estadual nº 42.434, de 09 de setem bro de 2003, alterado pelo
Decr eto Estadual n º 45.744, de 08 de julho de 2008, Decr eto Estadual n º 45.273, de 04 de
outubro de 2007, Decreto Estadual n º 43.183, de 22 de junho de 2004, Decr eto Estadual n º
44.365, de 23 de março de 2006 e legislações po steriores e subsidiariamente pelas Leis
Feder ais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e n º 8.666, 21 de junho de 1993, e suas alterações
as quais as partes sujeitam-se a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas
seguintes cláusulas:
C LÁUSULA PRIM EIRA - DO O BJETO
1.1 A presente licitação visa a prestação de serviço s de guincho 24 horas por dia na
circunscrição da cidade de Porto Alegre/RS, sen do que somente serão guinchados os veículos
envolvidos em acidentes de trânsito e os que por motivo de falha mecânica pararem de
funcionar durante o deslocamento. Todos os veículo s guinch ados deverão ser recolhidos nos
endereço s in dicado s pelos órgãos conform e item 3 do Termo de Ref erência - Anexo IV.
CLÁUSULA S EG UNDA - DA EXECUÇÃO
2.1 A execução deste Contrato com preende a prestação do s serviços, pela
CONTRATADA, relativos ao s iten s descritos no Anexo I V – Termo de Referên cia.
C LÁUSULA TERC EIRA - DO PREÇO
3.1 O preço p ara o presente ajuste é de R$ ..................... (....................), constante da
proposta vencedora da licitação, aceito pelo CONT RATADO, enten dido este como preço
justo e suficiente para a total execução do presente objeto.
CLÁUSULA Q UARTA - DO REC URSO FINANCEIRO
4.1 As despesas decorrentes do pr esente contrato ocorrerão por conta do recurso
financeiro:
Unidade Or çamentária:
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Atividade/Projeto:
Elemento:
Rubrica:
Recurso :
Em penho nº
Data do Em penho:
CLÁUSULA Q UINTA - DO PAGAMENTO
5.1 A contratante reserva-se o direito de susp ender o pagamento se o(s) serviço(s)
estiver em desacor do com o previsto neste contrato, sem prejuízo das demais san ções.
5.2. O pagamento será mensal e efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 dias
após a apresentação da fatur a da Nota Fiscal;
5.3. Haven do erro na Nota Fiscal, a m esm a ser á devolvida à CONTRATADA e
corrigida pela m esm a, na form a da Lei;
5.4. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da desp esa será comun icada à
CONTRATADA, fican do o pagamento pendente até que se providenciem as m edidas
saneadoras;
5.4.1. Nessa hipótese, o prazo para o pagam ento iniciar-se-á após a regularização da
situação e/o u a reapresentação do documento fiscal e /ou certidõ es, não acarretan do qualquer
ônus para a CONTRATANTE;
5.5.Os pagamentos ser ão ef etuados através de depó sito bancário em conta corrente
m ediante apr esentação da f atura m ensal;
5.6 A Contratada não poderá protocolizar a nota fiscal ou nota fiscal fat ura antes do
recebimento definitivo do o bjeto por parte da Contratante.
5.6.1 O do cum ento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta
vencedora da licitação e, no s casos em que a em issão for de o utro estabelecimento da
empresa, o docum ento dev erá vir acompanhado das certidões negativas relativas à
regularidade fiscal. Quan do o do cum ento for de o utro estabelecimento localizado fora do
Estado, será ex igida também certidão negativa relativa à Regularidade Fiscal junto à Fazen da
Estadual do Rio Gr ande do Sul indepen dente da localização da sede ou filial do licitante;
5.6.2 O pagam ento ser á efet uado por serviço, efetivamente prestado e aceito;
5.7 É condição para o pagam ento da nota fiscal/nota fiscal fatura, a apresentação de
prova de regularidade com o Fun do de Garantia do Tempo de Serv iço – FGT S e com o
Instituto Nacional de Seguro So cial - INSS, devidamente atualizado s;
5.8 Na fase da liquidação da despesa dever á ser ef etuada consulta ao CADI N/RS,
para fin s de com provação do cum prim ento da redação contratual estabelecida nos termos do
dispo sto no artigo 55, in ciso XIII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA S EXTA - DA ATUALIZAÇÃO MO NETÁRIA
6.1 Os v alores do presente Contrato não pagos na data do adimplemento da
obrigação deverão ser corrigido s, desde então, até a data do efetivo pagamento, pro-rata d ie,
pelo Índice Geral de Preço s - Mercado /IGP-M.
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CLÁUSULA S ÉTIMA - DA ANTECIPAÇ ÃO DO PAGAMENTO
7.1 As antecipaçõ es de pagamento em relação à data de vencim ento, respeitada a
ordem cronológica para cada fonte de recur so, terão um desconto equivalente a 0,033% por
dia de antecipação sobr e o valor do pagam ento.
CLÁUSULA O ITAVA- DO S PRAZO S
8.1. Os serviços terão i nício em 05 (ci nco) di as úteis a cont ar do recebi ment o da autori zação
de servi ço e serão execut ados de acordo com o edital, a proposta vencedora da li cit ação e as cl áusulas
dest e inst rument o.
8.2. A autorização do serviço som ente poderá ser emitida apó s a publicação da
súmula do Contrato no Diário Oficial do Estado.
8.3. O prazo de duração desta contratação será de 1 (um) ano, e uma vez atingido o
limite de ocorrências extin gue- se a Ata de Registro.
CLÁUSULA NO NA - DO REC EBIMENTO DO O BJETO
9.1. O objeto do presente Contrato, se estiver de acor do com as especificações do
Edital, da proposta e deste instrum ento, ser á recebido através de atestado de recebimento pelo
órgão r equisitante, onde deverá constar o nome, nº de matrícula, car go/f unção do serv idor
responsável pelo recebimento da nota fiscal:
9.1.1. A aceitação do objeto não exclui a respon sabilidade civ il por vício s de forma,
quantidade, qualidade, técnico s o u por desacor do com as correspon dentes esp ecif icações,
verificadas posteriormente.
9.1.2. O serviço r ecusado será considerado como não prestado/entregue.
9.1.3. Os custos de retirada e devolução dos serviço s r ecusado s, bem como quaisquer
outras desp esas decorrentes, correr ão por conta da CONT RATADA.
CLÁUSULA DÉCIM A DO S DIREITO S E DAS O BRIG AÇÕ ES
10.1 DO S DIREITO S
a) Da CONTRATANTE: r eceber o o bjeto deste contrato nas condições avençadas; e
b) Da CONTRATADA: perceber o valor ajustado na forma e no prazo
convencion ado.
10.2 DAS O BRIG AÇÕ ES
10.2.1. Da CONT RATANTE:
a) Efetuar o pagam ento ajustado ;
b) Fiscalizar a ex ecução deste contrato conform e dispo sto no art.67, da Lei Federal
8.666/93;
c) Proporcionar todas as facilidades p ara que a Contratada possa cum prir com a
obrigação de desem penhar os serviços em acor do com as normas do contrato;
d) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazos par a correção, as irregular idades
encontradas na prestação de serviço s;
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e) Notificar a CONTRATADA, por escrito, de todas as penalidades, multas,
susp ensão de serviços ou sustação de p agam entos, todas as vezes que forem comprovadas
pela fiscalização do contrato, quaisquer ino bservâncias das ex igências desta Contratação;
f) Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis;
g) Docum entar as ocorrências havidas n a execução do contrato;
h) Prestar as informações e o s esclarecimentos atinentes ao o bjeto do Contrato que
venham a ser solicitado s pela CONTRATADA;
i) Pagar, no vencimento, o valor do forn ecimento acor dado.
10.2.2 Da CONTRATADA:
a) Prestar o serviço na forma ajustada; informan do em tem po hábil, qualquer motivo
impeditivo o u que a im possibilite de assum ir as atividades conforme o estabelecido.
b) Aceitar, nas m esm as condições contratuais, os acréscim os ou supressões que se
fizerem necessár ios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
c) Cum prir e fazer cum prir todas as normas regulamentares sobre Medicina e
Seguran ça do Trabalho, obrigando seus em pregado s a trabalhar com equipamentos
individuais adequados, em quantidade suf iciente e em perfeitas condições de uso e tudo m ais
que se f izer n ecessário ao bom desempenho da fun ção, in clusive EPIs, deven do os danificados
ou fora de uso ser substituídos espontaneamente pela contratada;
d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, to das as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
e) Apr esentar durante a execução do contrato, se solicitado, do cum entos que
com provem estar cum prindo a legislação em vigor quanto às o brigações assumidas na
presente licitação, em especial encargo so cial, trabalh istas, prev idenciários, tributários, fiscais
e comerciais;
f) Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que
verificarem vício s, def eitos ou incorreções resultantes da execução;
g) Respon der dir etam ente, por quaisquer perdas, dano s o u prejuízo s que vierem a
causar à contratante ou a terceiros, decorr entes de sua ação o u omissão, do losa ou culposa, na
execução do contrato, indepen dentem ente de outras com inações contratuais o u legais a que
estiver sujeita;
h) Respon sabilizar-se por todos e quaisquer ôn us e encargo s decorrentes da
legislação fiscal ( Federal, Estadual e Municipal) e da legislação social, prev idenciária,
trabalhista e com ercial, decorr entes da execução do presente contrato;
i) A in adimplência da CONTRATADA, com refer ência aos encargos trabalhistas,
fiscais e com erciais, não transfere à CONT RATANTE a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o o bjeto do contrato;
j) Perm itir a CONTRATANTE a fiscalização, a vistoria dos serviços e o livre acesso
às depen dências, bem como prestar, quan do solicitada, as informações visan do o bom
andamento do(s) serviço(s);
k) Recr utar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, o s empregados
necessários a execução do serviço, caben do-lh e todos o s pagam entos, inclusiv e dos en car gos
Subs ecretaria da Ad ministraç ão Central de Licitaç ões – CE LIC - Av. Borg es d e Me deiros nº 1 50 1-2º and ar
Centro Ad ministrati vo Fernand o F errari - Porto Alegre, CEP 9011 9-90 0 - RS – Brasil - Fone ( 51) 3 28 8-11 60
AMS
APROVADO O TEO R JURÍDICO
ASJUR/CELIC
Em ____/____/__ __ Rubrica __ ___

19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA ADM INISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUM ANOS
SUB SECRETARIA DA ADM INISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES
- CELIC PROCESSO ADM INISTRATIVO Nº 017823-12.04/13-5

PREGÃO ELETRÔNICO DE RE GIS TRO DE PRE ÇOS

sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer o utros em decorr ência da sua condição
de empregador.
l) Dispor de pessoal necessár io par a garantir a execução do serviço, no s regimes
contratados, sem interr upção, seja por m otivo de f érias, descan so sem anal, licen ça, f alta ao
serviço, greve, demissão e outros análogos, obedecidas as dispo sições da legislação
trabalhista vigente;
m) Adm inistrar todo e qualquer assunto relativo aos seus f un cionár ios;
n) Respon sabilizar-se por todas as prov idências, cautelas e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem
vítim as seus em pregado s o u pr epostos no desempenho do s serviços o u em conexão com estes,
ainda que v erificado o acidente em depen dências da CONTRATANTE;
o) Cumprir as determ inações form ais o u instruções complementares da
CONTRATANTE, quan do assim instr uída, o bedecen do às norm as desse termo;
p) Cum prir todas as orientações da CONTRATANTE, para o fiel desem penho das
atividades iner entes ao serv iço contratado;
q) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venh am a ser vítim as os seus
empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes
assegurem e dem ais ex igências legais para o exercício das atividades;
r) Respon der por dano s e desap arecimento de ben s materiais e avarias causadas por
seus em pregado s ou pr eposto ao CONTRATANTE ou a terceiro s, desde que fique
com provada sua respon sabilidade, de acor do com o art. 70 da Lei nº 8666/93;
s) Observar con duta adequada na utilização dos materiais e equipamentos,
ferramentas e utensílio s, o bjetivan do a corr eta execução dos serviço s;
t) Providenciar, sempre que necessário, a manutenção corretiva de equipamentos
para a so lução de problema que acarr ete suspensão de dispon ibilidade o u de operacionalidade
de serviços;
u) Resp eitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusiv e de acesso às
dependências da CONT RATANTE;
v) Manter, durante o forn ecim ento do o bjeto, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, to das as con dições de habilitação e qualificação exigidas;
w) Respon sabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer n atureza
imposta à CONTRATANTE, em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou
condição do contrato, dispositivo legal ou regulam ento, por sua parte.
x) Resp eitar a proibição de contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal da
CONTRATANTE durante a vigência do contrato;
y) Respeitar a proibição de veiculação de p ublicidade acerca do contrato, salvo se
houver pr évia autorização da Adm inistração da CONTRATANTE;
z) Resp eitar a proibição de repassar os custos de qualquer um dos itens de un iformes
e equipamentos a seus empregado s.
a.1) Atender integralm ente ao Anexo IV – Term o de Referência.
C LÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXEC UÇ ÃO DO CO NTRATO
11.1 A CONTRATADA reconhece o s direitos da Administração, em caso de
rescisão adm inistrativa, previstos no art. 77 da Lei feder al n° 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉC IMA S EG UNDA - DA RESC ISÃO
12.1. Este Contrato poderá ser rescindido de acor do com art. 79, Lei federal n°
8.666/93.
12.2. A r escisão deste contrato implicar á retenção de créditos decorrentes da
contratação, até o limite do s prejuízos causados a CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIM A TERC EIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
13.1. As seguintes sanções po derão ser aplicadas a CONTRATADA, sem prejuízo da
reparação dos danos causados à Administração Pública Estadual.
13.1.1 Advertência, por escrito, sempre que o correrem pequenas irregular idades,
para as quais haja concorrido, a critério da CONTRATANTE, m ediante justificativa;
13.1.2. Multa sobr e o valor total atualizado do Contrato:
13.1.2.1 de 10% do valor total do contrato pelo descum prim ento de cláusula
contratual o u norma de legislação pertinente;
13.1.2.2 de 10% nos caso s de inexecução total o u parcial, execução im perfeita ou em
desacor do com as especificações e negligência na execução, o bjeto contratado;
13.1.2.3 O atraso injustificado do serviço o u do forn ecimento do m aterial em relação
ao prazo estipulado na Cláusula nona deste Contrato sujeitará a contratada à multa de 0,5%
por dia de atraso so bre a p arcela entregue fora do pr azo, até o lim ite de 20 (vinte) dias, após o
qual po derá haver rescisão contratual;
13.1.2.4. Pela inex ecução total ou par cial serão aplicadas m ultas na forma a seguir :
13.1.2.4.1. Atraso da CONTRATADA no s serv iço s e na retirada do m aterial
rejeitado, após o prazo de 10 ( dez) dias, a contar da data de com unicação da recusa: 01% ( um
por cento) do valor do material questionado, por dia de atraso.
13.1.3. No caso de infrin gên cia aos r egram entos deste contrato, uma vez não sen do
considerada satisfatória a justificativa apr esentada pela CONTRATADA, ser-lhes-á aplicada à
susp ensão temporária em relação à sua participação em licitação, bem com o o im pedimento
de contratar com a Adm inistração Publica Estadual, tudo em consonância com as situações e
os prazos abaixo in dicado s, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas no artigo 87, da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no artigo 28, da Lei Estadual n º
13.191, de 30 de junho de 2009 :
13.1.3.1. até cinco ano s, par a as situações do artigo 28, da Lei Estadual nº 13.191, de
30 de junho de 2009, relativam ente à m odalidade de licitação denom inada pr egão;
13.1.3.2.. dois ano s, para as sit uaçõ es dos incisos II e III do artigo 1º do Decr eto
Estadual nº 42.250, de 19 de m aio de 2003;
13.1.3.3. seis meses, par a situações dos incisos II, III e I V do artigo 2º do Decr eto
Estadual nº 42.250, de 19 de m aio de 2003;
13.1.3.4. quatro m eses, para situações do inciso I do artigo 2º do Decreto Estadual n º
42, 250, de 19 de m aio de 2003;
13.1.3.5. três meses, para as situações dos incisos V e VI do artigo 2º do Decr eto
Estadual nº 42.250, de 19 de m aio de 2003.
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13.2. A suspensão tem porária en sejará a rescisão im ediata do Contrato pelo
Ordenador de Desp esa.
13.3 - A declaração de inidoneidade p ara contratar com a Adm inistração P ública
Estadual será aplicada pelo Secretário de Estado no caso de Ór gão da Adm inistração Direta e
Indir eta, nos termos do artigo 10 do Decreto Estadual nº. 42.250, de 19 de maio de 2003,
considerando as con dições estabelecidas no § 2º, incisos I e II do seu artigo 8º.
13.3.1 Para aplicação da penalidade de in idoneidade o prazo de defesa prévia do
interessado será de 10( dez) dias a contar da abertura de vista;
13.4 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado
será de 5 (cin co) dias úteis a contar da abertur a de vista;
13.5 A pen alidade de m ulta po der á ser ap licada cum ulativamente com as dem ais
sançõ es, e não terá caráter com pensatório, sen do que a sua cobr ança não isentará a obr igação
de in denizar ev entuais p er das e danos;
13.6. Das penalidades de que trata esta Cláusula cabe recur so ou pedido de
representação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, bem com o pedido de recon sideração no prazo
de 10 (dez) dias úteis , conform e o caso.
13.7 As m ultas dever ão ser recolhidas, por guia de arrecadação, código..., conforme
dispo sto no Decreto nº 46.566/2009, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação da
CONTRATADA, poden do a CONTRATANTE descontá-la n a sua totalidade, da fatura o u do
saldo remanescente relativo à aven ça;
13.8. As m ultas moratórias previstas nos itens acima são in dependentes entre si,
podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total lim itado a
30% (trinta por cento) do valor da integralidade da avença.
CLÁUSULA DÉC IM A Q UARTA - DA EFIC ÁC IA
14.1 O presente Contrato somente terá eficácia depois de publicada a respectiva
súmula no Diário Oficial do Estado.
CLÁUSULA DÉC IM A Q UINTA - DAS DISPO SIÇÕ ES GERAIS
15.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre para dirimir dúvidas o u questões oriun das do
presente contrato.
15.2. E, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em
duas vias, de igual teor, na presença das testem unhas abaixo assinadas.
Porto Alegr e,

de

CONTRATANTE

de 2014.
CONTRATADA

Testemunhas.
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ANEXO IV
TERMO DE REFERÊNC IA
(0 1)

O bje to : Co n trat ação de em presa e sp e cia liza da em serv iço s de gu in ch o - 24 h / dia n a
circ un scrição da ci dad e de Po rt o Alegr e/ R S, sen do q ue som ent e ser ão g uin ch a do s
o s v e íc ulo s en v olv i do s em ac iden tes de trân sit o e o s que po r m ot iv o de falh a
mecânica p arem de fun cio n ar d uran t e deslo camen t o. T o do s o s v eíc ulo s
g uin cha do s dev erão ser re colh i do s no s en d ereço s in d ica do s p elo s ó r gão s co n fo rme
it em (0 3 ) do termo de refer ênci a.

(02)

Especificações técnicas:
A em presa contratada deverá atender as seguintes condições:
Dispor de cam inhão do tipo guincho equipado com plataforma para transporte de
carros de pequeno e m édio porte, além de m otocicletas, dispon ível 24 horas por dia,
inclusive finais de semana e feriados.
Dispor de telefon es f ixo e celular disponíveis 24 hor as por dia;
O(s) guincho( s) vinculado s para a atividade de r em oção deverá(ão) po ssuir todos
os equipam entos o brigatório s previstos na legislação com o extintor de incên dio,
dispo sitivo luminoso interm itente ou rotativo, etc.
O(s) guincho(s) dever ão encontrar- se em bom estado de con serv ação e
funcionamento, com docum entação legal e im postos pago s
Os motoristas envolv idos n a operação de r emoção de veículo s deverão atender
aos seguintes requisitos:
habilitação do con dutor na categor ia compatível com o conjunto(veículos
rebo cador/v eículo rebocado);
durante a operação da remoção de veículos, o motorista e seu ajudante dever ão
estar usando equip am entos de proteção in dividual, tais como luvas e calçados
adequado s, além dos equipam entos de sinalização e de alerta necessários para a
operação.
O rebo que somente dev erá tran sportar um único veículo na plataforma, sem a
utilização de reboque delta, sen do que, no caso de remoções de motocicletas, dever ão
ser acon dicionadas no guin cho no máximo 05 (cinco) veículo s;
O motorista responsável pelo guincho deverá confirmar, através de assinatur a, a
ficha de baixa do v eículo, juntamente com o responsável no órgão.

(03) Condições gerais: A prestação do serviço de guincho terceir izado f un cionará de segun da
a segun da-feir a, 24h por dia, sen do que todo veículo que sofrer p ane mecânica e/o u se
envolver em acidente de trânsito, será guin chado até o ender eço in dicado pelo ór gão. O
acionam ento do guincho se dará através de com unicação telefônica, onde ser á informado o
local em que o veículo se encontra estragado ou envolvido em acidente de trânsito, tendo o
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prazo m áximo de até 1(uma) hora para a chegada do guincho após o acionam ento, com
tolerância de 20 minutos.
(04) Estimativa: Média de 48 guincham entos mensais, totalizan do 576 guinchamentos ao
ano.
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ANE XO V

D EC LA RAÇ ÃO D E Q UE NÃO EMPR EG A M ENO R
Ref. : (i dent ificaç ão da l icit ação )
...................................., in s crit o n o C NP J n º................................., p o r in terméd io de seu
represen t an t e legal o (a) Sr (a).............................., po rt ado r ( a) d a Cart eira de Id en tid ade
n º.................... e do CP F n º ............................, D E CL ARA, p ara fin s do d ispo st o n o in ciso V
do art. 2 7 da Lei n º 8 .66 6 , de 21 de j un h o de 1 99 3 , acresc ido pela Lei n º 9 .85 4 , de 2 7 de
o ut u bro de 1 99 9 , q ue n ão emp rega m eno r de dezoit o an os em t rabalh o no t urn o, p eri go so o u
in sa l ubre e n ão emp rega m eno r de de ze ss ei s an o s.
Res salv a: em pre ga men or, a p artir de q uat o rze an o s, n a co n dição de apr en diz ( ).
...........................................
(dat a)
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ANEXO V I

FIM.
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