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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 179/2017 

 

Modalidade: PREGÃO Nº 116/2017 

 

Tipo: PRESENCIAL 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de 

serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, além de 

reboque e fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais 

recomendados pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo, por 

meio de sistema informatizado/integrado com fornecimento/utilização de cartões 

eletrônicos micro processados com chip, em oficinas e centros automotivos 

devidamente credenciados, para gerir a frota de veículos leves e pesados da Prefeitura 

Municipal de Salgueiro-PE, e demais veículos que venham ser adquiridos pelo o 

Município, de acordo com as especificações e demais condições constantes do Termo de 

Referência. 

   

 

RECIBO 

 

A Empresa ___________________________________________________________, 

CNPJ n.º _________________________, retirou este Edital de licitação e deseja ser 

informada de qualquer alteração pelo fax: ________________ telefone 

_______________ celular _________________ e-mail ________________________. 

______________________, aos _______ /_______ / _______ 

Nome legível e Assinatura 

 
 

ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO AO SETOR DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS, PELO EMAIL: licitacao@salgueiro.pe.gov.br PARA EVENTUAIS 

COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS. O EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO 

NO SITE DA PREFEITURA DE SALGUEIRO. 

 

 
A Prefeitura Municipal de Salgueiro não se responsabiliza por comunicações de quaisquer 

alterações realizadas neste edital à empresa que não encaminhar este recibo ou prestar 

informações incorretas no mesmo. 

 

Data e horário de Credenciamento e a Entrega dos Envelopes de Propostas e 

Habilitação:  

• 22.11.2017 às 08h30min. 

 

 

Local da Entrega dos Envelopes: Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora 

das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro/PE. 
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PROCESSO LICITATÓRIO 179/2017 

PREGÃO Nº 116/2017 

O Município de Salgueiro e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 019, de 02 de 

janeiro de 2017, declaram que se acha aberta a Licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo “menor preço”, julgamento por menor percentual de taxa 

de administração, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação, 

de forma contínua, de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva 

de veículos, além de reboque e fornecimento de peças, acessórios, componentes e 

materiais originais recomendados pelo fabricante de acordo com as características de 

cada veículo, por meio de sistema informatizado/integrado com fornecimento/utilização 

de cartões eletrônicos micro processados com chip, em oficinas e centros automotivos 

devidamente credenciados, para gerir a frota de veículos leves e pesados da Prefeitura 

Municipal de Salgueiro-PE, e demais veículos que venham ser adquiridos pelo o 

Município, de acordo com as especificações e demais condições constantes do Termo de 

Referência. Fazem parte deste instrumento convocatório os Anexos de I ao VII, 

conforme descrito abaixo: 

 

I – Termo de Credenciamento 

II – Declaração de cumprimento das condições de habilitação 

III – Especificações Técnicas Mínimas do Objeto 

IV – Modelo da Proposta 

V – Declaração ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição Federal. 

VI – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte ou Microempreendedor Individual. 

VII – Minuta do Contrato. 

 

A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto 

Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal 

n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Municipal 2.024 de 18 de 

maio de 2017, Lei Complementar 123/06 alterada pelas Leis Complementares 128/2008 

e 147/2014 e Decreto Federal nº 8.538/2015. 

 

A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 22 de novembro de 

2017 às 08h30min (oito horas e trinta minutos), na sede do Setor de Licitações e 

Contratos – Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças, Salgueiro/PE, e 

será conduzida pela Pregoeira, com auxílio da equipe de apoio, conforme Portaria acima 

citada. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa especializada na 

prestação, de forma contínua, de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva 

e corretiva de veículos, além de reboque e fornecimento de peças, acessórios, 

componentes e materiais originais recomendados pelo fabricante de acordo com as 

características de cada veículo, por meio de sistema informatizado/integrado com 

fornecimento/utilização de cartões eletrônicos micro processados com chip, em oficinas 

e centros automotivos devidamente credenciados, para gerir a frota de veículos leves e 

pesados da Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE, e demais veículos que venham ser 

adquiridos pelo o Município, de acordo com as especificações e demais condições 

constantes do Termo de Referência e as especificações descritas no ANEXO III deste 

Edital. 
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2.1 - Os envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

serão recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste edital, em sessão pública 

de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 

apresentarem para participar do certame.  

 

2.2 A propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados 

em dois envelopes opacos e lacrados, contendo em sua parte externa os seguintes 

dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 116/2017 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de 

serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, além de 

reboque e fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais 

recomendados pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo, por meio 

de sistema informatizado/integrado com fornecimento/utilização de cartões eletrônicos 

micro processados com chip, em oficinas e centros automotivos devidamente 

credenciados, para gerir a frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de 

Salgueiro-PE, e demais veículos que venham ser adquiridos pelo o Município, de acordo 

com as especificações e demais condições constantes do Termo de Referência  

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 116/2017 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de 

serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, além de 

reboque e fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais 

recomendados pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo, por meio 

de sistema informatizado/integrado com fornecimento/utilização de cartões eletrônicos 

micro processados com chip, em oficinas e centros automotivos devidamente 

credenciados, para gerir a frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de 

Salgueiro-PE, e demais veículos que venham ser adquiridos pelo o Município, de acordo 

com as especificações e demais condições constantes do Termo de Referência  

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Pregão correrão através das seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

Unidade Gestora:1 - Prefeitura Municipal de Salgueiro  

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: 2002 - CHEFIA DE GABINETE 

Função:4 - Administração  

Subfunção:122 - Administração Geral 

Programa:24 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  

Ação:2.12 - ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS 

 

Unidade Gestora:1 - Prefeitura Municipal de Salgueiro 
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Órgão Orçamentário:10000 - SECRETÁRIA DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL  

Unidade Orçamentária:10001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 

 

Função:20 - Agricultura  

Subfunção:122 - Administração Geral 

Programa:24 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Ação:2.116 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 

 

Unidade Gestora:3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro  

Órgão Orçamentário:9000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Unidade Orçamentária:9001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Função:8 - Assistência Social  

Subfunção:122 - Administração Geral  

Programa:97 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  

Ação:2.175 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Unidade Gestora:1 - Prefeitura Municipal de Salgueiro 

Órgão Orçamentário:13000 - SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

Unidade Orçamentária:13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 

Função:15 – Urbanismo 

Subfunção:122 - Administração Geral  

Programa:24 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  

Ação:2.157 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 

 

Unidade Gestora:1 - Prefeitura Municipal de Salgueiro  

Órgão Orçamentário:4000 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO  

Unidade Orçamentária:4001 - GABINETE DO SECRETARIO  

Função:4 - Administração  

Subfunção:122 - Administração Geral  

Programa:24 - GESTÃO ADMINISTRATIVA Ação:2.43 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO 

DO GABINETE 

 

Unidade Gestora:2 - Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro  

Órgão Orçamentário:8000 - SECRETARIA DE SAÚDE 

Unidade Orçamentária:8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

Função:10 - Saúde  

Subfunção:122 - Administração Geral  

Programa:25 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO  

Ação:2.226 - ENCARGOS COM A MANU. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

 

Unidade Gestora: 7 - Fundo Municipal de Educação de Salgueiro  

Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Unidade Orçamentária: 6002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

Função:12 - Educação  

Subfunção: 122 - Administração Geral  

Programa: 149 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
Ação: 2.263 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
  

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

a) - detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

Não poderão concorrer neste Pregão: 
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a) - as empresas que se encontrem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de 

cisão ou de incorporação, estejam cumprindo suspensão temporária de participação em  

licitação ou impedimento de contratar com a Prefeitura de Salgueiro - PE, ou tenham sido 

declarados inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como 

licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1 - Para fins de credenciamento junto a Pregoeira, a Licitante deverá enviar um 

representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo este 

pela representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se 

exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, bem como de 

documento que o indica a participar deste procedimento licitatório e que contenha 

autorização para responder por sua representada (Licitante); 

5.1.1 - Como documento válido de indicação para credenciamento somente será aceito 

Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, 

outorgando, ao representante, poderes gerais para a prática de todos os atos inerentes 

ao Pregão, especialmente para formular ofertas e lances de preços, em nome da 

empresa representada. No Anexo I encontra-se um modelo de Instrumento Particular de 

Procuração para atender essa exigência; 

5.1.2 – No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o 

subscritor da procuração tem poderes para tal delegação, mediante a apresentação de 

cópia do contrato social e/ou outro documento constitutivo, devidamente registrado em 

cartório. 

5.1.3 - Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, deverá apresentar cópia 

do respectivo estatuto ou contrato social, com todas as suas alterações, salvo se os 

mesmos estiverem consolidados, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações, conjuntamente com o documento de identidade.  

5.2 - O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa atuar na 

etapa de oferecimento de lances verbais neste Pregão (Art. 11, inc. IV do Decreto nº 

3.555 de 08/08/2000); 

 

5.3 - Se, após o credenciamento, o representante da Licitante se ausentar da sala em 

que se realiza a sessão, o processo não será suspenso e caso se faça necessária à 

participação do mesmo e este estiver ausente, será reputada sua desistência. O retorno 

posterior do representante ausente não implicará no refazimento dos atos praticados em 

sua ausência, sendo considerados convalidados. 

 

5.4 - Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou por qualquer 

processo de cópia legível e autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas 

pela Pregoeira ou Membro da Equipe de apoio, a partir do original, até às 12 horas do 

último dia útil anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes 

documentação. (A Pregoeira e/ou Equipe de Apoio não autenticará os 

documentos no dia da sessão). 

 

5.5 - A Procuração e documentos enumerados no item 5.1.2 e 5.1.3, e subitens, 

deverão ser entregues separadamente dos envelopes 01 (proposta de preços) e 

02 (habilitação). 

 

5.6 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 

 

5.7 - Os documentos relacionados no subitem 5.1.2 e 5.1.3 não precisarão constar no 

envelope de “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 
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Pregão. 

 

5.8 – A licitante vencedora, por ocasião da assinatura da Ata, se desejar ser 

representada por procurador, deverá apresentar no ato de subscrição instrumento 

procuratório público ou particular, com firma reconhecida, observando o modelo 

constituído no Anexo I. 

5.9 - A condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Microempreendedor Individual, para efeito do tratamento diferenciado previsto 

na lei Complementar 123/2006 alterada pelas Leis Complementares 128/2008 

e 147/2014, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte 

documentação:  

 

I – Empresas (ME/EPP/MEI) optantes pelo Sistema Simples de Tributação:  

 

a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita 

Federal: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 

 

b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis 

Complementares 128/2008 e 147/2014 (Anexo IV).  

 

II – Empresas (ME/EPP/MEI) NÃO optantes pelo Sistema Simples de 

Tributação:  

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando 

ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 

123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014;  

b) cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 

respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE;  

c) comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

– CNPJ;  

d) cópia do contrato social e suas alterações;  

e) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas 

Leis Complementares 128/2008 e 147/2014 (Anexo VI).  

 

5.10 - Os documentos relacionados nos subitens 5.9, para efeito de comprovação da 

condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 

Individual, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial, nos 

termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no DOU do dia 22/05/2007. 

 

5.11 – A falta da apresentação de qualquer dos documentos anteriormente citados nos 

itens: 5.9 e 5.10, no ato do credenciamento, fora dos envelopes, juntamente com a 

declaração de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual, não obrigará ao tratamento privilegiado determinado na 

Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014. 

5.12 - Os documentos anteriormente citados nos itens: 5.9 e 5.10, apresentados no ato 

do credenciamento, fora dos envelopes, deverão ser apresentados obrigatoriamente 

juntamente com a declaração de enquadramento de microempresa, microempreendedor 

individual ou empresa de pequeno porte.  A empresa que for optante pelo Simples 

Nacional e deixar de apresentar tal comprovação, a comissão poderá realizar 

consulta para verificação.  

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm
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6.1 - O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação, podendo utilizar como modelo o estabelecido no ANEXO II deste Edital 

(Declaração de cumprimento das condições de habilitação). A referida declaração 

deverá ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de 

Habilitação. O licitante credenciado de acordo com o item 5 poderá preencher a referida 

declaração no início da sessão, onde as cópias estarão disponíveis. 

 

6.2 – Os licitantes enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte ou 

microempreendedor individual devem apresentar declaração do próprio licitante, 

conforme modelo deste Edital – Anexo VI, para efeito de aplicação da Lei Complementar 

n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 

147/2014, podendo anexar a esta declaração o extrato de Pesquisa Fiscal, emitido por 

órgão do Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal. A referida declaração 

deverá também ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e de 

Documentos de Habilitação. O licitante credenciado de acordo com o item 5 poderá 

preencher a referida declaração no início da sessão, onde as cópias estarão disponíveis. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 

7.1 A proposta de preços deverá ser apresentada conforme Anexo IV em uma única via, 

datilografada ou digitada de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e 

assinada pelo representante legal do licitante. 

 

7.2 A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 

 

a) Razão Social e CNPJ. 

b) Número do Pregão. 

c) Descrição do objeto da presente licitação. A descrição das características 

especificadas para cada material deverá obedecer à mesma sequência utilizada para 

descrever as especificações exigidas, conforme Anexos III e IV do Edital; 

   

d) Preço unitário da taxa de administração (por percentual) e total dos serviços em real, 

do objeto, com no máximo 02 (duas) casas decimais, conforme especificações, entendido 

o preço total como sendo preço unitário multiplicado pela quantidade solicitada, 

obrigatoriamente em algarismos arábicos, prevalecendo, em casos de divergência, o 

produto do valor ofertado como preço unitário, pela quantidade licitada. Deverão estar 

incluídos no preço total ofertado todos os custos do frete, instalação (quando houver), 

mão-de-obra, ICMS, e outros encargos que venham incidir nos serviços objeto deste 

certame, abrangendo, assim, todos os custos com os equipamentos e serviços 

necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas 

condições durante o prazo de contrato. 

 

e) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 

entrega dos envelopes. Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua 

validade, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de 

qualquer outra manifestação. 

 

f) Deve informar o prazo de execução dos serviços ofertados e implantação do sistema 

de gerenciamento objeto desta licitação, incluindo todos os equipamentos necessários à 

operação do sistema, bem como o credenciamento dos estabelecimentos conveniados em 

conformidade  com as especificações do Anexo III deste Edital, em prazo não superior a 

15 (quinze) dias, após a solicitação oficial, bem como o prazo para a entrega dos 

cartões de no máximo 07 (sete) dias úteis, a partir da solicitação do Gestor do 

Contrato, a partir da emissão do empenho e/ou assinatura do contrato, conforme o item 
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11.1 do Edital. 

 

g) Valor da taxa de administração, em percentual (%). A taxa de administração 

apresentada deve conter até 02 (duas) casas decimais após a vírgula. O 

percentual da taxa de administração é fixo e irreajustável. 

 

h) Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se 

sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital; 

 

i) Assinatura do responsável legal da empresa. 

 

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

8.1 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias 

reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da 

imprensa oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser 

autenticadas pela Pregoeira ou Membro da Equipe de apoio, a partir do original, até às 12 

horas do último dia útil anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos 

envelopes documentação. (A Pregoeira e Equipe de Apoio não autenticará os 

documentos no dia da sessão). As cópias reprográficas ficarão retidas no processo; 

 

8.2 - Os documentos emitidos, via internet, por órgãos ou entidades públicas, e suas 

cópias reprográficas dispensam a necessidade de autenticações. A Administração não se 

responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da 

verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

 

8.3 - Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 

 

8.3.1 - Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) Cédula de identidade dos sócios, diretor e/ou empresário individual;  

 

b) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual e suas alterações 

devidamente registradas; 

 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações contratuais 

devidamente registradas, salvo quando consolidados, em se tratando de sociedades 

comerciais, com prova da Diretoria em exercício e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documento (ATA) de eleição de seus administradores, no qual deverá 

estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades da mesma 

natureza ou compatíveis com o objeto da licitação; 

 

d) Inscrição do ato constitutivo e suas alterações, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

8.3.2 – Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:  

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); com situação ativa. 

 

b) Prova de Regularidade referente a Tributos Federais e Divida Ativa da União 
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expedida pela Procuradoria da Geral da 

Fazenda Nacional/Secretaria da Receita  

 

Federal do Brasil; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

 

d) Certidão de regularidade expedida junto a Fazenda Municipal expedida pela 

Prefeitura Municipal de Salgueiro – para empresas sediadas nesta cidade – ou pela 

Prefeitura do município sede ou domicílio da empresa; 

 

e) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do 

FGTS - CRF). 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, 

fornecida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos 

termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

8.3.2.1 – Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa ou empresa 

de pequeno porte ou microempreendedor individual deverão apresentar toda a 

documentação requerida, mesmo que apresente qualquer restrição quanto à sua 

regularidade fiscal, a fim de que possa ser aplicado o disposto do artigo 43 da Lei 

Complementar 123/2006, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014. 

 

8.3.2.2 – Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa, empresa de 

pequeno porte e/ou microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme o 

art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 

e 147/2014.  

 

8.3.3 - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

a) Certidão negativa de falência e concordata e/ou recuperação judicial expedida 

dentro de um prazo máximo de 60 (sessenta) dias anteriores à sessão de entrega e 

abertura dos envelopes de habilitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 

dentro do prazo de validade constante no documento. 

 

b) Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível e apresentado na 

forma da lei, registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

mais de três meses da data de apresentação da proposta; 

 

b.1 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante. Serão considerados 

aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados: 

 

1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

 

- Publicados em Diário Oficial; ou 
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- Publicados em jornal de grande circulação; ou  

 

 

- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; 

 

2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

 

- Por fotocópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis 

foram levantadas, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, ou 

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados; 

 

3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES 

NACIONAL": 

 

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

4) Sociedade criada no exercício em curso: 

 

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

b.2 - A licitante deverá apresentar memorial de cálculo, com base no Balanço do 

último exercício social, comprovando a boa situação financeira da empresa, de acordo 

com os seguintes índices: 
 
a) Liquidez Corrente 

 

LC     = 

AC 

PC 

 

b) Liquidez Geral 

 

LG     = 

AC + RLP 

PC + ELP 
 

c) Solvência Geral 

 

SG     = 

   AT__ 

PC+ELP 
 

AC –  Ativo Circulante                              PC –  Passivo Circulante 

RLP –  Realizável a Longo Prazo                 ELP – Exigível a Longo Prazo 

PL –  Patrimônio Liquido                          AT -  Ativo Total 

ET –  Exigível Total 

 
b.3 Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - 
Sped Fiscal, serão aceitos devidamente autenticados, mediante recibo de 
entrega emitido pelo sped, conforme autoriza o art. 78 –A, §1.º e § 2.º do 
Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 8.683/2016. 

 

 c) A licitante que apresentar resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer um 

dos índices acima referidos deverá comprovar o Patrimônio Líquido 

correspondente à pelo menos 10% (dez por cento) do valor do total do serviço.  

 

 c.1)A licitante que não apresentar o memorial de cálculo dos índices, a comissão 

se reserva o direito de calcular. 

 

d) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 

exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do 

último balanço patrimonial levantado, conforme o caso. 

 

8.3.4 - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, 
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será comprovado mediante documento firmado 

pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que 

não emprega mão-de-obra que constitua  

 

violação ao disposto naquele preceito constitucional. 

 

8.3.4.1 – Documentos comprobatórios de que a pessoa que assinou as declarações 

exigidas nos subitens 6.1, 6.2 e 8.3.4 têm poderes para tal.  

 

8.3.5 - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a) Apresentação de um ou mais Atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, que comprove que a licitante executou ou está executando, de 

maneira satisfatória e a contento, fornecimentos da natureza e vulto similares com o 

objeto da presente licitação; 

 

a.1) O Atestado deverá conter obrigatoriamente o nome da empresa com o respectivo 

CNPJ; 

a.2) Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, 

da Lei 8.666/93. 

 

8.4 - Todos os documentos exigidos no item 8.3 deverão constar no envelope de 

habilitação. 

 

8.5 – Os documentos relacionados no subitem 8.3.1 “a”, “b”, “c” e/ou “d” não precisarão 

constar no envelope de “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 

 

9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

 

9.1 - No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão de processamento 

do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 

certame. 

 

9.2 - Após o credenciamento, os licitantes entregarão à Pregoeira a Declaração de 

cumprimento das condições de habilitação - Anexo II e VI – Declaração de 

Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou 

Microempreendedor Individual, esta última caso seja necessário (Fora do 

envelope) e, em envelopes separados, a Proposta de Preços (ENVELOPE Nº 01) e os 

Documentos de Habilitação (ENVELOPE Nº 02). 

 

9.3 - Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos 

Licitantes. 

 

9.4 - A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

a)  Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital. 

b)  Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexequível. 

 

9.5 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 

operações aritméticas, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-

se como correto o preço unitário, que poderá ser grafado também por extenso. As 

correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
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9.6 - As propostas classificadas serão 

selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 

 

 

 

a) seleção da proposta de menor preço (serão aqueles que apresentarem o menor 

percentual de taxa de administração) e, no caso de empate, das propostas de 

menor preço e das demais com preços (percentual de taxa de administração) 

até 10% (dez por cento) superiores àquele(s). 

 

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionados os itens propostos que apresentarem os menores preços, até o 

máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 

empatadas, independentemente do número de licitantes. 

 

c) para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO REPRESENTADO PELO 

MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 

 

d) no caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio, para ofertar 

lances, com a participação de todas as licitantes. 

 

e) No caso de empate entre duas ou mais propostas e, após obedecido o disposto no § 

2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, o vencedor será escolhido mediante sorteio público, 

salvo se houver na margem de 5% (cinco por cento) sobre o menor preço alguma 

microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, que 

deverá ser convocada para apresentar nova proposta, de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de 

preclusão, conforme reza o artigo 44 §2º c/c o artigo 45, § 3º da Lei Complementar 

123/06, alterada pelas  Leis Complementares 128/2008 e 147/2014. 

 

9.7 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 

demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 

empate de preços. 

 

9.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço. 

 

9.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 

implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do 

último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

9.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante 

desistente às penalidades previstas neste Edital. 

 

9.11 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 

dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

 

9.12 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas dos licitantes que 

efetuaram lances ou não, na ordem crescente dos valores.  

 

9.13 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço. 
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9.14 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira 

examinará, com auxílio da equipe de apoio, a aceitabilidade do menor preço e a 

compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, decidindo 

motivadamente a respeito. 

9.15 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 

que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

 

9.16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo 

os documentos de habilitação de seu autor. 

 

9.17 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 

licitante será habilitado e declarada vencedor do certame, ficando o mesmo convocado a 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, mediante fax 

e/ou e-mail, com envio posterior do original e/ou pessoalmente, contados, da 

data da realização do pregão. A não apresentação ensejará aplicação das 

penalidades legalmente prevista, bem como na sua desclassificação. 

 

9.18 - Não se admitirá proposta que apresentar preço global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos equipamentos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Pregão não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

 

9.19 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a 

habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com 

o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 

cujo autor atenda aos requisitos, caso em que será declarado vencedor. 

 

9.20 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e 

pelos Licitantes presentes. 

 

10.  DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias 

para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 

 

10.1.1 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, 

bem como os que forem enviados por fax e/ou e-mail. 

  

10.1.2 - As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, 

devidamente assinada pelo representante legal do licitante, protocoladas 

tempestivamente no Setor de Protocolo, na Prefeitura Municipal de Salgueiro, 

no endereço: Rua Joaquim Sampaio, Nº 279, térreo, Nossa Senhora das Graças - 

SALGUEIRO/PE – CEP: 56.000-000, no horário das 08 às 12 horas, dirigida à 

autoridade superior competente, o qual decidirá sobre os recursos após 

apreciação do parecer da Pregoeira. 

 

10.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira ao 
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licitante vencedor e o encaminhamento do 

processo à autoridade competente para a homologação. 

  

10.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

 

 

 

10.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento.  

 

10.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

10.6 - A adjudicação será feita na totalidade do objeto. 

 

10.7 - A Pregoeira ou a autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e promover 

diligências, em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando prazos 

para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo. 

 

11 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO. 

 

11.1 A prestação dos serviços objeto deste certame deverá ser executada, de forma 

parcelada, e de acordo com a demanda das Secretarias e a  implantação do sistema de 

gerenciamento objeto desta licitação, incluindo todos os equipamentos necessários à 

operação do sistema, bem como o credenciamento dos estabelecimentos conveniados em 

conformidade  com as especificações do Anexo III deste Edital, realizada em prazo não 

superior a 15 (quinze) dias, após a solicitação oficial das Secretarias envolvidas, bem 

como a entrega dos cartões no prazo máximo 07 (sete) dias, ao Gestor do Contrato, no 

horário das 08 às 13h e das 15 às 17h, e instalados no local indicado pela Administração 

Municipal, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho.  

 

11.1.1 – A Empresa licitante contratada deverá implantar, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias após a assinatura do contrato, o serviço de administração e gerenciamento 

das manutenções corretivas e preventivas da frota da Prefeitura Municipal de Salgueiro, 

fornecer o sistema informatizado e, os cartões eletrônicos para cada veículo, sem 

qualquer custo adicional para as Secretarias contratantes, que habilitarà os motoristas e 

condutores para prestação de serviços junto aos postos credenciados pela Contratada. 

 

11.2 - A Licitante vencedora obriga-se a prestar os serviços objeto deste PREGÃO, em 

conformidade com as especificações descritas no Anexo III (Especificações Mínimas 

do Objeto) deste Edital e na Proposta Financeira apresentada, sendo de sua inteira 

responsabilidade o refazimento dos mesmos, caso não esteja em conformidade com as 

referidas especificações. 

 

11.3 – Os serviços deverão ser executados conforme as especificações contidas neste  

 

Edital. A CONTRATANTE se reserva o direito de recusar, no todo ou em parte, aqueles 

que não atenderem ao que ficou estabelecido no edital e/ou contrato e/ou que não 

estejam conforme solicitados. 

 

11.4 - Caso haja interrupção ou atraso na execução, a CONTRATADA entregará 

justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de conclusão constante do item 

11.1. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências 
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necessárias para adequação dos serviços. 

 

11.5 – Os serviços serão fiscalizados por pessoa credenciada pela CONTRATANTE, que 

procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto executado esteja de 

acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada; 

 

11.6 - A Proponente vencedora obriga-se a executar o objeto deste PREGÃO, em  

 

conformidade com as especificações descritas no Anexo III deste Edital e na sua 

Proposta Financeira apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade o refazimento do 

mesmo, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), caso não esteja em conformidade com 

as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou 

em parte os serviços executados. 

 

11.7 – Os serviços, objeto desta licitação deverá fazer-se acompanhar da Nota 

fiscal/fatura discriminativa, contendo os serviços efetivamente executados. 

 

11.8 - Todas as despesas relativas a execução dos serviços, tais como fretes e/ou 

transportes, equipamentos, cartões, dentre outros correrão às custas exclusivamente da 

licitante vencedora. 

 

12. DO PAGAMENTO 

 

12.1 O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da 

fatura pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, sem qualquer 

reajuste automático de preços ou aplicação de correção monetária; 

12.2 O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela 

fiscalização, será de até 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação ao setor 

financeiro da CONTRATANTE; 

 

12.3 A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal 

designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a prestação dos serviços 

contratados e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, 

pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas; 

 

12.4 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará 

pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 

do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município. 

 

12.5 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 

Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não 

respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação 

dos pagamentos correspondentes; 

 

12.6 Os pagamentos serão procedidos por meio de ordem bancária, por intermédio de 

crédito em conta corrente da CONTRATADA; 

 

12.7 No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e 

normas vigentes, no âmbito da União, Estado e Município; 

 

12.8 Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada 

ou relevada qualquer penalidade prevista no contrato. 
. 
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12.9 - A LICITANTE que vier a ser contratada 

deverá apresentar ao setor financeiro da Prefeitura Municipal de Salgueiro, para fins 

de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados: 

 

I – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela 

Constituição Federal em seu art. 195, § 3º; 

II – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

III – Certidão de Regularidade com o FGTS.  

 

IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita 

Federal. 

V – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 

VI - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas. 

 

12.5 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em 

nome da Contratada. 

 

12.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 

atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte 

fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

Onde:  

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)        I = (6/100)  I = 0,0001644 

        365                        365 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

12.6.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota 

fiscal seguinte ao da ocorrência. 

 

12.7 – O produto resultante de 1% (um por cento) sobre todos os valores e 

pagamentos realizados pelo Município de Salgueiro, relativos ao objeto deste 

edital serão creditados, automaticamente, no FUNDO MUNICIPAL DE APOIO 

AOS PEQUENOS NEGÓGIOS, no que diz respeito aos valores pagos com recurso 

próprio. 

 

13. DAS PENALIDADES 

 

13.1 – O contratado ficará sujeito a multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) 

ao dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste 

edital, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual. 

 

13.2 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos 

pela PMS, da garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou 

judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já 

previstas. 

 

14. PRAZO DE VIGÊNCIA E DA CONTRATAÇÃO 



 

 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 
7070 

CNPJ: 11.361.243/0001-71 

17 

 

  

 

14.1 - O contrato terá vigência de 12(doze) meses a contar da data de sua assinatura, 

podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido se assim for da vontade das 

partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

14.2 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a convocação 

do adjudicatário no prazo máximo de 02 (dois) dias para a assinatura do contrato. 

 

 

14.3 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 

débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos 

de validade vencidos, o órgão licitante 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.  

 

14.4 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a 

situação de regularidade de que trata o subitem 14.3 deste item 14, mediante a 

apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena 

de a contratação não se realizar.  

 
15. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

15.1 - Conforme Art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, “Quem, 

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, 

ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV 

do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.” 

 

15.2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 

multas da Cláusula Sétima da Minuta do Contrato.  

 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

20.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde 

que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.2 - O resultado e demais atos passiveis de divulgação pertinentes a esta licitação 

serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios, 

http://www.diariomunicipal.com.br/amupe e demais meios da imprensa oficial se 

necessário. 

 

20.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão 

à disposição para retirada após a celebração do contrato, na Sala da Pregoeira e Equipe 

de Apoio, na sede da Prefeitura Municipal de Salgueiro, no Departamento de Licitações e 

Contratos, sito à Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nsa Sra das Graças, Salgueiro-PE. 

 

20.4 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

http://www.diariomunicipal.com.br/amupe
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ato convocatório do Pregão, que deverá ser 

encaminhado ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Salgueiro. 

 

20.5 - A petição devidamente protocolada na Prefeitura Municipal de Salgueiro - 

Térreo será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

 

 

 

20.6 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame.  

 

20.7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira. 

 

20.8 - O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de 

habilitação apresentada na licitação. 

 

20.9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Salgueiro, Estado de Pernambuco. 

 

20.10 - O edital poderá ser adquirido mediante solicitação, com a apresentação de mídia 

digital, na sala da Pregoeira e membros da Equipe de Apoio, os quais prestarão todos os 

esclarecimentos solicitados pelos interessados neste Pregão, estando disponível para 

atendimento nos dias úteis, das 08h às 12h, no edifício na sede da Prefeitura Municipal 

de Salgueiro - PE, sito na Rua Joaquim Sampaio, 279 – Térreo, Nossa Senhora das 

Graças – Salgueiro/PE, fone (87) 3871-7070, ou ainda, poderá ser consultado e/ou 

retirado pelo site: www.salgueiro.pe.gov.br 
 

 

Salgueiro - PE, 30 de outubro de 2017. 

 

     

    Carla Vanessa Medeiros Soares 

 Pregoeira do Município de Salgueiro 
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(PAPEL TIMBRADO) 

 

ANEXO I 

 

 

Modelo da Procuração 

 

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.) 

OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 

 

OBJETO: representar a outorgante perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO NO 

PROCESSO LICITATÓRIO 179/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 116/2017. 

 

 

 

PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de 

que o outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e 

Municipal, Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem 

como de que atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações 

técnica e econômico-financeira, formular ofertas e lances de preços nas sessões públicas, 

assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor 

recursos, assinar Contratos/Pedidos de Compra, assim como assinar todos e quaisquer 

documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

LOCAL E DATA 

ASSINATURA 

 

_______________________ , ____ de _______________ de 2017. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome,  Ass. E CNPJ 

 

 

 

 

 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

À  

Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios  

Ref.: PREGÃO N.º ....../2017 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do 

artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que 

cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 

 

Local e data 

 

 

___________________________________ 

(Empresa e assinatura do responsável legal) 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 
CNPJ: 11.361.243/0001-71       

 

21 

  

 

ANEXO III 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO/TERMO DE REFERENCIA 

 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviço de 

gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, além de reboque e 

fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais recomendados pelo 

fabricante de acordo com as características de cada veículo, por meio de sistema 

informatizado/integrado com fornecimento/utilização de cartões eletrônicos micro processados 

com chip, em oficinas e centros automotivos devidamente credenciados, para gerir a frota de 

veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE, e demais veículos que 

venham ser adquiridos pelo o Município, de acordo com as especificações e demais condições 

constantes deste Termo de Referência.  

 

1.1.1. O serviço objeto deste Edital será remunerado na forma de taxa de administração, 

calculada sobre o valor total das manutenções efetivamente realizadas pela Contratante no 

período de vigência do contrato. 

 

1.1.2. A CONTRADA deverá enviar para CONTRATANTE, através do sistema informatizado 

da LICITANTE VENCEDORA, orçamento dos serviços necessários a serem aplicados nos 

veículos, com as descrições das peças, materiais, e serviços com os tempos de execução em 

horas e preços;  

 

1.1.3. A LICITANTE VENCEDORA Somente poderá executar os serviços após autorização 

expressa da CONTRATANTE Gestor do contrato, através do sistema informatizado da 

LICITANTE VENCEDORA. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Os veículos pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Salgueiro, 

necessita de manutenção preventiva e corretiva para seu perfeito funcionamento, tendo em 

vista, o desgaste natural pelo tempo e a utilização dos mesmos em atividadesinstitucionais. 

 

Visando a melhor qualidade no trato com o bem público, maior eficiência, 

celeridade, economicidade, controle, precisão das informações e redução do tempo de 

compilação e análise de dados. 

 

Reduzir os custos e aprimorar a qualidade dos serviços que envolvem a 

manutenção e funcionalidade da frota de veículos, e alcançar condições ideais para 

desenvolver uma regular manutenção preventiva e corretiva dos veículos, através de um 

controle mais eficiente desses serviços. Permitindo assim, maior agilidade e dinamismo na 

prestação dos serviços de transporte. 

 

Por se tratar de serviços que sua interrupção ou descontinuidade afeta diretamente 

a atividade fim, assim tornando-se evidente a necessidade de uma contratação de natureza 

continuada nos termos do inciso II, do artigo 57 da Lei 8.666/93. 

 

 

3. DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços serão executados, observando-se os parâmetros conforme abaixo: 
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a) Sistema de gerenciamento informatizado e via internet; 

b) Permitir a geração de relatórios gerenciais; 

c) Cartões individuais dos veículos cadastrados e de substituição; 

d) Portal próprio de acesso à ferramenta de gestão do sistema; 

e) Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios pela Internet para 

a CONTRATANTE; 

f) Quantidade mínima de rede credenciada na cidade de Salgueiro/PE no mínimo 2 (dois) 

para cada tipo dos serviços de mecânica, lanternagem, elétrica, borracharia); 

g) Principais capitais: no mínimo 3 (três) para cada tipo dos serviços de mecânica, 

lanternagem, elétrica, borracharia); 

h) Demais cidade: mínimo necessário para atendimento emergencial 

i) O atendimento dos serviços de manutenção bem como o fornecimento de materiais 

deverá ocorrer por meio de rede de oficinas multimarcas, centros automotivos e 

concessionárias, em caráter contínuo e ininterrupto, que inclui o fornecimento de peças, 

acessórios e componentes, abrangendo todas as áreas e especialidades afetas à integridade 

dos veículos e relativos à manutenção preventiva e corretiva, análise, avaliação, 

diagnóstico, desmontagem, montagem, retificação, reparação, correção, restauração, 

pintura, reposição, complementação e conservação. 

 

Manutenção Preventiva 

 

Compreenderá o exame do veículo em condições de uso e funcionamento, visando 

identificar e prevenir a ocorrência de possíveis defeitos. Estes serviços constam de 

verificação da parte elétrica, eletrônica, motor, suspensão, vidros, cambagem, pneus, 

balanceamento, alinhamento, sistema de refrigeração, ar-condicionado, serviços de 

tapeçaria, estofamento, mecânica em geral e outros, tudo de acordo com os manuais e 

normas técnicas específicas para cada veículo. Compreende ainda a limpeza geral, 

lubrificação e teste geral de funcionamento, bem como laudo técnico da condição do 

veículo; 

São exemplos de manutenção preventiva: 

a) Troca de pneus; 

b) Protetores e câmaras; 

c) Aplicação de películas; 

d) Alinhamento e balanceamento de rodas; 

e) Troca de óleo do motor, câmbio, diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento, filtro 

de óleo, de ar e de arcondicionado; 

f) Lubrificação de veículos; 

g) Reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador, substituição de itens 

do motor, limpeza de motor e de bicosinjetores; 

h) Regulagem de bombas e bicos injetores; 

i) Troca de lonas e pastilhas de freio, mangueiras; 

j) Outros serviços constantes no manual dosveículos/equipamentos. 

 

Manutenção Corretiva e Pesada 

 

É aquela destinada a remover os defeitos apresentados pelos veículos, compreendendo, 

reparação, substituição de peças, restauração de componentes e todas as atividades 

necessárias à garantia do perfeito funcionamento do veículo e ou implemento defeituoso, 

conforme os manuais e normas técnicas específicas. Compreenderão os serviços na parte 

elétrica, eletrônica, motor, suspensão, pneus, cambagem, balanceamento, vidros, 

alinhamento, sistema de refrigeração, ar-condicionado, serviços de tapeçaria, estofamento, 

mecânica em geral, e outros, inclusive teste geral; 

São exemplos de manutenção corretiva: 
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a) Serviços de retífica de motor; montagem e desmontagem de jogo de embreagem; 

b) Serviços de instalação elétrica; 

c) Serviços do sistema de injeção eletrônica; 

d) Capotaria, tapeçaria, funilaria e pintura; 

e) Serviços no sistema de arrefecimento; 

f) Serviços no sistema de ar condicionado; 

g) Reboque de veículos; 

h) Entre outros da espécie. 

i) Serviço especializado em transporte por guinchamento em suspenso para remoções e 

socorro mecânico. 

 

4. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

 

4.1. Será realizada licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo “menor 

preço”, julgamento por menor percentual de taxa de administração, conforme 

disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, e, 

subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, bem como demais 

legislações pertinentes. 

 

RELAÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/PE 

 

 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ITEM Placa  Fabricante  Modelo  

01 KGT1576 VOLKSWAGEN ÔNIBUS MARCA GRAMIDI 

02 PFO1170 VOLKSWAGEN ÔNIBUS VW/15.190 

03 KKP 4382 M.BENZ ÔNIBUS MPOLO TORINO 

04 PFO1120 VOLKSWAGEN ÔNIBUS VW/15.190 

05 PFN9920 VOLKSWAGEN ÔNIBUS VW/15.190 

06 KII3034 VOLKSWAGEN ÔNIBUS VW/15.190 

07 PFO1460 VOLKSWAGEN ÔNIBUS VW/15.190 

08 PFC6087 IVECO MICRO-ÔNIBUS CITYCLASS 70C16 

09 PGR0239 VOLARE MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L 

10 PGC4184 VOLKSWAGEN ÔNIBUS VW/15.190 

11 KIU6191 FORD F -4000 F-4000 

12 KJY0703 FIAT UNO UNO MILLE 

13 OYS4953 IVECO MICRO-ÔNIBUS MICRO-ÔNIBUS 

14 PCE6492 M,BENZ ÔNIBUS MB 1519 

15 PCI2211 M.BENZ ÔNIBUS MB 1519 

16 PDN 3499 DELIVERY CAM. BAÚ 9.160 

17 PDH 7893 GM S-10 PIKC-UP 

18 PDD 6626 
M.BENZ ÔNIBUS 

OF-1519R/60 EURO5 

4 

VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

01 PFI 7045 FIAT PICK-UP STRADA WORKING 

02 PGG 4770 VOLKSWAGEN CAÇAMBA VW13.180 CNM 

03 KJG 7420 VOLKSWAGEN CAM. PIPA VW/14.140 
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04 PFF 5558 HONDA MOTO NXR 150 BROS ES 

05 PDC 3718 YAMAHA MOTO XTZ 150 CROSSER 

06 PDC 3988 YAMAHA MOTO XTZ 150 CROSSER 

07 PCX 1437 RENAULT PASSEIO LOGAN 16H 

08 ********************* 
NEWHOLLAND ************************ 

MOTONIVELADORA 

01 

09 ********************* 
NEWHOLLAND ************************ 

RETROESCAVADEIRA 

01 

 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

01 PGU 0953 VOLKSWAGEN CAM.PIPA VW 26.280 CRM 6X4 

02 PGR 0160 FORD CAÇAMBA FOR/CARGO 2629 

03 KKX6578 HONDA MOTO NXR 150 BROS KS 

04 KKX6518 HONDA MOTO NXR 150 BROS KS 

05 KHD 4333 HONDA MOTO NXR 150 BROS ES 

06 KIZ 2653 FIAT UNO 1.0 UNO MILLE 

07 ***************** CATERPILA ********************* MOTONIVELADORA  

08 ***************** 
CATERPILA ********************* 

RETORESCAVADEIRA 

01 

09 ***************** 
NEWHOLLAND ******************** 

RETORESCAVADEIRA 

02 

10 ***************** HYUNDAI ********************* PÁ CARREGADEIRA 

11 ***************** 
NEWHOLLAND ********************* 

TRATOR AGRÍCOLA 

01 

12 ***************** 
JONH DEERE ********************* 

TRATOR AGRÍCOLA 

02 

VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

01 KHW 9928 HONDA MOTO XLR 125 

02 KKX 6538 HONDA MOTO NXR BROS KS 

03 KID 9392 FIAT PALIO 1.9 PALIO WK ADV 

04 KKA 2948 TOYOTA PIKC-UP HILLUX CD 4X2 

05 PEJ5681 FIAT UNO UNO WAY 1.4 

06 KMD 8102 
FIAT PALIO WEEKEND 

PALIO WEEKEND 

ELX 

VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 

01 PFP 7970 GM S - 10 PICK-UP S-10 4X4 

02 KKW 0231 FIAT UNO 1.0 UNO MILL FIRE 

03 KJQ 3837 YAMAHA MOTO XTZ 125 K 

04 PFK 0908 YAMAHA MOTO XTZ 125 K 

05 PFK 2698 YAMAHA MOTO XTZ 125 K 

06 KKQ 1142 VOLKSWAGEN GOL GOL 16 V PLUS 

07 KKI 7186 FIAT PICK-UP STRADA WORKING 

08 KMA 2216 VOLKSWAGEN   ÚNIDADE MÓVEL 

09 OYN 6364 PEUGEOT VAN DUCATO PEUGEOT 

10 OYP 6185 VOLKSWAGEN PICK-UP AMAROK 

11 OYR 6417 CHEVROLET CELTA 1.0 CELTA 

12 PDM 9897 CHEVROLET MONTANA 1.4 MONTANA 

13 PDQ 8468 CHEVROLET MONTANA 1.4 MONTANA 
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14 PDQ 8558 CHEVROLET MONTANA 1.4 MONTANA 

15 PDN 0147 CHEVROLET MONTANA 1.4 MONTANA 

16 PDQ 8518 CHEVROLET MONTANA 1.4 MONTANA 

VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

01 PGK9720 FIAT VAN DUCATO MINIBUS 

VEÍCULOS DO PODER EXECUTIVO/GABINETE DO PREFEITO 

01 OFX0778 FIAT UNO 1.0 UNO MILLE ECONO 

 

5. DA GESTÃO DO SISTEMA 

 

5.1. O sistema de gerenciamento deverá oferecer as seguintes facilidades: 

Em relação ao fluxo operacional: 

 

5.1.1. A licitante deverá apresentar rede de no mínimo 3(três) credenciadas e 

equipadas para aceitar as transações via cartão magnético ou sistema especializado 

na cidade de Salgueiro/PE para o atendimento. 

5.1.2. A relação inicial da frota poderá sofrer acréscimo ou redução. 

5.1.3. Todas as atualizações do sistema deverão ser repassadas para o fiscal 

nomeado pela direção da Prefeitura Municipal de Salgueiro; 

5.2. Em relação a funcionalidades o sistema deverá permitir: 

 

5.2.1. Controle de pneu (marca, modelo, tipo e aro); 

5.2.2. Controle de entrada de dados única através da digitação das notas fiscais no ato da 

transação; 

5.2.3. Criação de orçamentos; 

5.2.4. Controle das Manutenções Preventivas e/ou Corretivas; 

5.2.5. Controle de troca de peças; 

5.2.6 Possibilidade de criação de orçamentos preventivos pelo portal de acesso; 

5.2.7 Plano de manutenção preventiva por veículo; 

5.2.8 Histórico de troca de peças e serviços efetuados; 

5.2.9. Estatísticas de vida útil por peças e/ou modelo de veículo; 

5.2.10. Controle de garantia de peças com a garantia em quilometragem e data; 

5.2.11 Controle de sinistro dos veículos; 

5.2.12. Recebimento de orçamentos (no mínimo 03 por serviço) podendo cotar 

separadamente o mesmo orçamento em peças e serviços a oficinas distintas; 

 5.2.13.Conter nos orçamentos as fotos do serviço executado, se solicitado. 

 5.2.14.Opção de parcelamento das manutenções aprovadas em duas opções; 

 5.2.15. Opção parcelamento oficina; 

 5.2.16. Opção de parcelamento operadora; 

 5.2.17. Mecanismo de avaliação e aprovação dos orçamentos de peças, acessórios e 

serviços; 

 5.2.18. Senha de aprovação diferente da senha de acesso ao sistema; 

   5.2.19. Cadastrar no sistema aprovador com o seu acesso por veículo, filial ou 

mesmo centro de custo; 

 5.2.20. Disponibilizar funcionalidade de trocar mensagem entre cliente e a oficina não 

sendo limitado à conversação; 

 5.2.21. Não limitar a consulta dos relatórios em tempo; 

 5.2.22. Disponibilizar o boletim informativo para constatação das informações; 

5.2.23. Controle da Segurança do Gerenciamento deverá permitir: 

 5.2.23.1 Possibilidade de uso do cartão para qualquer operação somente será 

possível após digitação de uma senha válida do usuário; 

5.2.23.2 O bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a 

partir da base operacional, mediante rotina/senha específica; 
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5.2.23.3 Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal; 

5.2.23.4 O cancelamento do cartão somente poderá ser feito por pessoa 

credenciada na base operacional; 

5.2.23.5 O uso indevido de cartão de veículo não autorizado, cancelado ou 

bloqueado pela base operacional, se constatado, será considerado falha e as 

despesas efetivadas serão pagas pela licitante vencedora; 

 5.2.23.6 Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor deverá 

ter sua identificação validada através de senha, durante a execução de qualquer 

operação realizada na rede credenciada; 

 

5.3. A licitante vencedora deverá substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum 

dano que inviabilize seu uso correto, conforme solicitação do Setor de Transportes; 

 

5.4. A licitante vencedora deverá atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou 

excluídos, disponibilizando, através de correspondência encaminhada ao Setor de 

Transportes. 

 

5.5. Implantação do sistema consistirá em: 

 

5.51 Planejamento da implantação e validação pela CONTRATANTE; 

5.52 Cadastramento e registro dos veículos da frota do contratante; 

5.53 Cadastramento de todos os usuários e Gestores do Sistema, com seus 

respectivos níveis de acesso; 

5.54 Cadastramento de todos os motoristas e condutores dos veículos da 

CONTRATANTE; 

5.55 Apresentação da Rede Credenciada de acordo com o estabelecido no Termo de 

Referência; 

5.56 Credenciamento de novas oficinas, autopeças e concessionárias; 

5.57 Descredenciamento de oficinas, autopeças e concessionárias mediante 

solicitação da Contratante; 

5.58 Identificação visual e divulgação da rede credenciada; 

5.59 Treinamento de Usuários, Gestores, Motoristas e Condutores; 

5.510 Treinamento da rede credenciada. 

5.511 Até o último dia do prazo para a implementação ou disponibilidade do sistema 

de Gerenciamento, a CONTRATADA deverá capacitar, pelo menos, 02 servidores da 

Prefeitura Municipal de Salgueiro. 

 

6. GARANTIAS 

A rede credenciada da licitante vencedora deverá atender as seguintes exigências: 

 

6.1 Possuir conexão com a rede Internet por meio de equipamentos; 

6.2 Disponibilizar instalações mínimas como: boxes de serviços cobertos e 

delimitados em pátio pavimentado, dotados de bancadas de alvenaria com 

revestimento cerâmico ou com chapas de metal; 

 

6.3 Possuir equipamentos eletrônicos apropriados para aferições e regulagens de 

motores, balanceamentos e geometrias de rodas; 

 

6.4 Dispor de ferramentas atualizadas para atendimento da frota da respectiva 

categoria de sua responsabilidade; 

 

6.5 Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção; 

 

6.6 Dispor de equipe técnica especializada; 
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6.7 Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua 

especialidade, com fornecimento de peças, componentes e demais materiais destinados 

à manutenção da frota de veículos da CONTRATANTE, nas suas instalações, 

independentemente ou não da marca do veículo; 

 

6.8 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela, seus 

empregados, representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, inclusive aos 

decorrentes de serviços prestados ou peças fornecidas com vícios ou defeitos, durante 

os prazos de validade das garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato. 

 

6.9 Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos da CONTRATANTE, 

incluindo todos os pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à 

reparação total da perda em casos de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, 

independente de culpa, não transferindo tal responsabilidade a possíveis sub-licitante 

vencedoras ou terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para orçamento 

até a entrega do bem ao CONTRATANTE. 

 

6.10 Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego 

de técnica e ferramental adequados, devolvendo os veículos para a CONTRATANTE em 

perfeitas condições de funcionamento, observando-se as seguintes condições: 

 

a. Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe 

forem confiados, de acordo com as especificações de fábrica e rigorosa 

observância aos demais detalhes emanados e/ou aprovados pela CONTRATANTE, 

bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que seja 

necessário à perfeita execução dos serviços. 

b. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e 

exclusivamente à sua custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo 

não maior que o original, as peças substituídas ou serviços executados com vícios, 

defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela 

CONTRATANTE, decorrente de sua culpa, inclusive por emprego de mão de obra, 

acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato 

possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, 

mesmo nas aquisições e serviços recebidos pela CONTRATANTE, mas cujas 

irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de 

garantia. 

c. Somente utilizar peças, materiais e acessórios genuínos, originais ou similares 

de primeiro uso, desde que atendidas às recomendações do fabricante do veículo, 

não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens recondicionados, salvo nos 

casos excepcionais com autorização escrita da CONTRATANTE. 

d. Fornecer em seu orçamento a relação das peças, componentes e materiais a 

serem trocados, bem como o volume de tempo de serviço, prazo de garantia e o 

custo dos serviços a serem empregados para aprovação da CONTRATANTE. 

e. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, 

cujas reclamações, se obriga prontamente a atender. 

f. Serviço de lava rápidos credenciados para atender a Empresa e as normas 

internasde limpeza. 

g. Não aplicar materiais / serviços sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

h. Manter estrutura de Guincho ou Reboque credenciado para atendimento, 

quando necessário, para transporte do veículo com avaria. 

i. Disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as peças a serem 

substituídas nos veículos, fornecendo relação e seus respectivos códigos, que 

serão verificados pelo Gestor ou Comissão especialmente designado (s), pela 

CONTRATANTE. 
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j. Aceitar inspeção de vistoria, laudo técnico a ser realizado nos veículos 

consertados / recuperados, que tenham envolvimento em acidente 

automobilístico, tendo resultado danos de média monta. Entendendo por média 

monta, os danos sofridos pelo veículo quando forem afetados os seus 

componentes mecânicos e estruturais, envolvendo substituições de equipamentos 

de segurança especificados pelo fabricante. 

k. O pagamento das despesas relativas às vistorias e laudos técnicos, nas 

hipóteses a que se refere o item anterior, será liquidado através do contrato, 

sendo que a liquidação somente ocorrerá com a emissão da respectiva vistoria e / 

ou laudo. 

  

 6.11. Atender às necessidades de manutenção da frota em regime de: 

  

a. Assistência a uma ou a multimarcas de veículos. 

b. Assistência a uma ou mais categorias de veículos. 

c. Assistência a uma ou a várias especialidades. 

d. Durante o atendimento do veículo a rede credenciada pela LICITANTE 

VENCEDORA deverá: 

 Receber e inspecionar o veículo da CONTRATANTE; 

 Enviar para CONTRATANTE através do sistema informatizado da LICITANTE 

VENCEDORA, orçamento dos serviços necessários a serem aplicados no veículo, 

com as descrições das peças, materiais, e serviços com os tempos de execução 

em horas e preços; 

 Somente executar os serviços após autorização expressa da CONTRATANTE 

/Gestor do contrato, através do sistema informatizado da LICITANTE 

VENCEDORA; 

e. Responder civil e penalmente por qualquer descumprimento das disposições 

legais, inclusive por acidentes decorrentes da sua ação ou omissão, que ocorram 

durante a realização dos serviços, objeto deste contrato. 

  

 6.12. Para os fornecimentos de peças, componentes e materiais para manutenção da 

frota da CONTRATANTE, a rede de autopeças credenciada pela LICITANTE 

VENCEDORA, deve: 

  

a. Somente fornecer peças, componentes, assessórios e materiais após 

autorização expressa da CONTRATANTE, através do sistema informatizado da 

LICITANTE VENCEDORA. 

b. Fornecer peças, componentes e materiais com preços à vista baseado no valor 

referencial do sistema de gerenciamento, trazendo o melhor valor do orçamento 

da credenciada para a Licitante vencedora. 

c. Fornecer garantia mínima conforme abaixo estabelecido: 

 Mínimo de 8 (oito) meses para as peças originais repostas e instaladas a 

partir da emissão da (s) nota (s) fiscal (is) ou fatura (s) ou o prazo 

estabelecido pelo fabricante da peça, se for maior que 08 meses, 

prevalecendo assim, em qualquer hipótese a garantia mínima de 08 (oito) 

meses; 

 30 (trinta) dias para os serviços que não requeiram a utilização de 

peças, a partir da emissão da (s) nota (s) fiscal (is) ou fatura (s); 

 Os serviços de manutenção corretiva terão garantia mínima de 90 

(noventa) dias, exceto os serviços de lanternagem e pintura que terão 

garantia a combinar individualmente com cada credenciado da LICITANTE 

VENCEDORA; 

 As peças poderão ter garantia diferenciada, desde que seja por um 

período superior ao da garantia mínima; 



   
 

 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 
CNPJ: 11.361.243/0001-71       

 

29 

  

  

 6.13. Durante a garantia os estabelecimentos credenciados estão obrigados a: 

  

a. Substituir o material defeituoso, sem ônus. 

b. Corrigir defeitos de fabricação, sem ônus. 

c. Trocar o material no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de 

comunicação da CONTRATANTE, sem ônus. 

  

6.14 Da garantia de economicidade durante a execução contratual 

  

6.14.1 Para a execução de quaisquer serviços, deverão ser providenciados pelo 

CONTRATANTE, no mínimo, 03 (três) orçamentos / cotações, através do sistema da 

LICITANTE VENCEDORA, com o objetivo de serem analisados, devendo ser autorizado o 

de menor valor pela CONTRATANTE / Gestor do contrato. 

 

6.14.2 O CONTRATANTE definirá, antes da apresentação dos orçamentos, a origem e 

a marca das peças a serem utilizadas, podendo optar entre peças genuínas, originais 

ou similares, devendo tal escolha ser devidamente justificada. 

 

6.14.3 O preço máximo para peças e acessórios genuínos são os constantes da Tabela 

de Preço Oficial da montadora do veículo para o qual o material está sendo adquirido, 

considerados os descontos ofertados na proposta, contudo poderão ser 

utilizadas peças originais ou similares de primeiro uso, desde que após 

estabelecida a relação custo/benefício, seja comprovada a vantagem para a Licitante 

vencedora. 

 

6.14.4 O percentual de desconto ofertado para as peças genuínas destina-se à 

aferição da economicidade pela CONTRATANTE na escolha da origem das peças a 

serem usadas nos serviços (genuínas, originais ou similares de primeiro uso). 

 

6.14.5 O percentual de desconto ofertado incidirá exclusivamente para peças e 

acessórios genuínos, servindo como teto máximo admissível para utilização pela 

CONTRATANTE. 

 

6.14.6 O valor a ser pago por hora de serviço será o apresentado na proposta pela 

licitante vencedora. 

7. PROPOSTA 

7.1. As licitantes deverão apresentar proposta em função do valor anual estimado para as 

despesas de manutenção da frota. A proposta deverá ser apresentada conforme modelo 

abaixo: 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

UN 

 

QTDE 

 

VALORES 

VALOR 

ESTIMADO 12 

MESES 
R$ 

 

01 
Taxa de Administração 

pelo gerenciamento dos 

serviços (1,81%) 

 

un 

 

01 

3,00% 

X 

R$ 

599.918,52 

 

R$ 17.997,55 

02 
Manutenção de veículos, 

com reposição de peças. un 01 R$ 

599.918,52 

R$ 617.916,07 

TOTAL DA PROPOSTA R$ 617.916,07 
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7.2. Os valores referentes à manutenção preventiva (MP) e corretiva (MC) a serem 

despendidos estão estimados com base em exercícios anteriores, aos quais foram acrescidos 

de uma margem de segurança preventiva de 30%, buscando evitar transtornos com as 

estimativas consideradas. 

7.3. Não será admitida a oferta de taxa negativa. 

7.4. A disputa por lances se dará EXCLUSIVAMENTE SOBRE O ITEM 01 (TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS) enquanto que o item 02 está 

incluído para fins de emissão de nota de empenho correspondente ao valor anual estimado 

da contratação dos serviços, não havendo disputa de lance, devendo a proposta ser 

preenchida no valor de R$ 617.916,07(seiscentos e dezessete mil novecentos e 

dezesseis reais e sete centavos). 

 

7.5. No percentual ofertado referente à Taxa de Administração deverá estar incluso todos os 

custos advindos de impostos, taxas, fretes, expedição (1ª e 2ª via, esta em caso de perda, 

roubo ou extravio) de cartão micro processados (com chip) para cada veículo da frota se 

necessário, bem como quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes sobre o 

objeto a ser contratado, não sendo lícito pleitear nada mais sob esse título. 

 

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

8.1. Credenciar oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, distribuidores 

de peças e pneus e transporte por guinchamento em suspenso, para remoções e socorro 

mecânico, sempre que houver interesse do CONTRATANTE; 

 

8.2. Garantir que não seja executada qualquer manutenção em veículos que não estejam 

cadastrados na frota da CONTRATANTE; 

 

8.3. Garantir que toda peça nova e original cobrada foi realmente instalada nos veículos da 

frota da CONTRATANTE, e que a rede credenciada devolva a CONTRATANTE todas as peças 

substituídas; 

 

8.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE, por 

dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causado por seus prepostos ou em 

qualquer estabelecimento da rede credenciada, em idênticas hipóteses, ressalvada a 

hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada; 

 

8.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo 

licitatório; 

 

8.6. Garantir que as oficinas, centros automotivos, concessionárias e rede de distribuição de 

peças e pneus credenciados forneçam peças, acessórios, componentes e outros materiais de 

uso automotivo solicitados sejam eles distribuídos ou comercializados pelo fabricante ou 

montadora dos veículos ou pelo comércio e indústria automotivos e afins, definidas pelas 

seguintes características e procedências:  

 

8.6.1 Originais, genuínos, produzidos e ou embalados e com controle de 

qualidade do fabricante ou montadora do veículo e constante de seu 

catálogo, ou originais, do fabricante fornecedor da montadora dos veículos, 

atendidos os mesmos padrões e níveis de qualidade por esta exigidos, 

recomendados ou indicados e constantes de seu catálogo, ou de outros 

fabricantes, cujo produto atenda os níveis de qualidade e aplicabilidade 

recomendados ou indicados pelo fabricante ou montadora do veículo, 
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constantes ou não de seu catálogo, sob solicitação ou autorização formal da 

CONTRATANTE, caso demonstrada a impossibilidade de atendimento com 

base nos dois subitens anteriores. 

 

8.7. Usar somente material de boa qualidade para execução dos serviços; 

 

8.8. Relatar à CONTRATANTE qualquer irregularidade observada em virtude da prestação dos 

serviços e prestar os esclarecimentos que forem solicitados, atendendo prontamente, às 

reclamações e solicitações; 

 

8.9. Fornecer sistema de gerenciamento eletrônico com interface que permita total 

compatibilidade com os sistemas operacionais da CONTRATANTE, para permitir a importação 

de dados. 

 

8.10. Fornecer uma cópia do manual de utilização dos softwares de gerenciamento e 

consolidação de dados, em língua portuguesa, para o CONTRATANTE; 

 

8.11. Adotar sistema de segurança que vincule o cartão ao veículo, ou outro sistema de 

gestão, de forma que impeça a manutenção de outros veículos que não sejam autorizados 

pelo CONTRATANTE, permitindo o controle sobre todas as, manutenções, veículos e 

condutores; 

 

8.12. Fornecer senhas individuais para os servidores indicados pela CONTRATANTE. 

 

8.13. Fornecer o registro e o tratamento das informações de consumo e manutenção de 

serviços listados neste Termo de Referência, através do uso de equipamentos especializados 

de leitura e gravação instalados na rede credenciada; 

 

8.14. Manter em funcionamento o sistema para que não ocorra a interrupção do serviço e 

garantir todos os controles previstos, caso haja terminais leitores de cartões com defeito, ou 

por qualquer outro motivo, ficando todos os dados da transação registrados no sistema; 

 

8.15. Responsabilizar pelo uso indevido de cartão não autorizado, cancelado, ou bloqueado 

pelas unidades do CONTRATANTE, se constatado, será considerado falha do sistema e as 

despesas efetivas serão suportadas pela LICITANTE VENCEDORA; 

 

8.16. Fornecer os cartões eletrônicos individuais para identificação dos veículos e realização 

das manutenções na rede credenciada, sem nenhum ônus à CONTRATANTE, no prazo 

máximo de 07(sete) dias, após a solicitação oficial do gestor do contrato.  

 

8.17.Os cartões substituídos por desgaste natural ou se verificar a necessidade técnica de 

substituição do cartão eletrônico, deverão ser fornecidos sem nenhum ônus a CONTRATANTE. 

 

8.18. Permitir ao servidor responsável pelo gerenciamento do sistema, pleno acessoàs 

informações do sistema, inclusive para a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes 

aos serviços prestados, discriminados com os respectivos custos. 

 

8.19. Fornecer assistência técnica permanente para o sistema. 

 

8.20. Treinar e capacitar os servidores indicados pela LICITANTE VENCEDORA a utilizar todos 

os recursos do sistema, assumindo os custos decorrentes. 

 

8.21. Proporcionar à CONTRATANTE, a cada 12 meses e ao término do contrato, todos os 

dados compilados, em meio eletrônico, relativo ao período contratado. 

 

8.22. Manter listagem eletrônica atualizada de rede de oficinas multimarcas, centros 
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automotivos, concessionárias, distribuidores de peças e pneus, empresas especializadas em 

transporte por guinchamento, credenciados e integrados ao sistema eletrônico de 

gerenciamento, informando as eventuais inclusões e exclusões. 

 

8.23. Designar um preposto perante a CONTRATANTE para prestar, de forma ininterrupta, 

todos os esclarecimentos necessários e atender as reclamações e solicitações que por 

ventura surgirem durante a execução do contrato. Esse atendimento deverá ser feito de 

maneira contínua, inclusive nos finais de semana, a fim de garantir o permanente 

funcionamento da frota da CONTRATANTE. 

 

8.24. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação de serviços, objeto 

da presente contratação, inclusive, salários dos seus empregados, taxas, impostos, custos 

administrativos e de impressão dos cartões, encargos sociais e outros necessários, como 

também, qualquer prejuízo pessoal ou material causado ao patrimônio da CONTRATANTE, ou 

a terceiros, por quaisquer de seus funcionários, representantes ou prepostos na execução dos 

serviços contratados. 

 

8.25. Responsabilizar-se pelo desembolso necessário à implantação do sistema, tais como: 

instalação dos equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, emissão de 

cartões, credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do sistema, 

treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de operação, despesas relacionadas a 

softwares e outras, todos cobertos pela taxa deadministração. 

8.26. Implantar no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do 

contrato, o serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de 

veículos da CONTRATANTE, envolvendo o fornecimento e operação de um sistema 

informatizado e de cartões eletrônicos para cada veículo, sem qualquer custo adicional para a 

CONTRATANTE, que habilitará os motoristas, condutores e gestores da frota para a aquisição 

de produtos e serviços junto a rede credenciada da LICITANTE VENCEDORA. 

 

8.27. Manter estrutura de consultoria permanente (online) durante a vigência contratual, 

inclusive mediante visitas programadas junto a CONTRATANTE, caso necessário. Estas visitas 

deverão ser realizadas sempre que solicitada pela CONTRATANTE. O objetivo das visitas é o 

de subsidiar o uso do sistema e a performance dos indicadores de desempenho na gestão da 

frota. 

 

8.28. Ampliar e tornar acessível à rede credenciada, mediante solicitação da CONTRATANTE, 

sempre que houver condições para tal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento 

do referido pedido. 

 

8.29. Pagar pontualmente à rede credenciada pelos serviços realizados e pelas peças 

fornecidas, ficando claro que a CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente 

por esse pagamento, que é de total responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA. 

 

8.30. Disponibilizar permanentemente para a CONTRATANTE, por meio de mídia eletrônica, 

todos os dados operacionais e financeiros da frota, obtidos durante a vigência do contrato, 

inclusive após o seu término. 

 

8.31. Responsabilizar pelo treinamento e capacitação dos servidores indicados pela 

CONTRATANTE, habilitando os a utilizar todos os recursos do sistema. 

 

8.32. Prover suporte técnico presencial ou por telefone e acesso remoto, sem custo para a 

CONTRATANTE. 

 

8.33. Manter durante o prazo da vigência contratual, equipamentos específicos e softwares 

necessários à prestação efetiva dos serviços. 
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8.34. Responsabilizar-se pelo treinamento da rede credenciada especificamente em 

obediência aos manuais e procedimentos que os acompanharem os equipamentos, sendo de 

responsabilidade da licitante vencedora a manutenção e ou substituição dos mesmos que se 

mostrarem insatisfatórios à plena execução dos serviços. 

 

9 . OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

Caberá ao MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, sem prejuízo das demais obrigações e 

responsabilidades insertas neste Termo de Referência, na Minuta do Contrato e daquelas 

constantes do Edital: 

 

9.1 Exercer a fiscalização dos serviços contratados por intermédio de servidores 

especialmente designados para esse fim, na forma prevista na Lei n° 8.666/93 e alterações 

posteriores, procedendo ao atestado das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas 

que se fizerem necessárias; 

 

9.2 Devolver à LICITANTE VENCEDORA, ao final do período de vigência do contrato, todos os 

materiais e equipamentos envolvidos na presente contratação, cedidos à CONTRATANTE para 

operacionalização do sistema. No estado em que se encontrarem; 

 

9.3 Efetuar o pagamento dos serviços prestados dentro das condições estabelecidas no 

contrato; 

 

9.4 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas 

especificações; 

 

9.5 Propor a aplicação à CONTRATADA das penalidades regulamentares e contratuais; 

 

9.6 Fornecer a relação dos servidores, com o perfil de cada um, para cadastramento das 

senhas de acesso aos serviços contratados; 

 

9.7 Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos 

serviços; 

9.8 Solicitar a substituição dos estabelecimentos credenciados que forem considerados 

incompatíveis com o objeto contratado. 

 

9.9 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos; 

 

9.10 Manifestar-se oficialmente em todos os atos relativos à execução do contrato, 

em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo; 

 

10.RELATÓRIOS 

O Contrato deverá disponibilizar relatórios gerenciais de manutenção que deverão permitir 

a obtenção, no mínimo, das seguintes informações cadastrais e gerenciais: 

 

a) Cadastro de veículos por marca, modelo, ano de fabricação, chassi, patrimônio, 

placa, unidade de lotação; 

b) Cadastro de usuários, gestores e motoristas; 

c) Relatório por veículo, por data, por período, por unidade de lotação; 

d) Relatório de manutenção automotiva (peças e serviços): por veículo, por 

oficina/centro automotivo, por data, por período, por unidade de lotação; 

e) Demonstrativo de desempenho dos veículos por condutor, por tipo de veículo, por 

localidade, contendo a média de consumo dos serviços, por Km rodado, os dados do 
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condutor que está utilizando o serviço, o tipo de serviço utilizado, a quantidade 

utilizada, o preço pago, o desempenho do veículo, a data, a hora e o loca de 

utilização do veículo, e relatório de controle de emissão de CO2. Será concedido um 

prazo de até 180 dias corridos após a assinatura do contrato para a completa 

implantação do relatório de controle de emissão de CO2 pela frota da 

CONTRATANTE; 

f) Extrato analítico/ sintético por centros de custo, contendo todos os serviços de 

manutenção, individualmente discriminados por veículo, apresentando data, hora 

local, quilometragem atual, além de relatório completo das peças substituídas, 

componentes, materiais, mão de obra, preços cobrados e serviços empregados; 

g) Demonstrativo de evolução das despesas e de utilização; 

h) Outras informações de interesse da CONTRATANTE. 

 

11.FISCALIZAÇÃO 

11.1. A fiscalização do contrato será realizada por servidor previamente designado pela 

Prefeitura Municipal de Salgueiro, que irá fiscalizar a execução do Contrato do serviço que 

competirá: 

  

11.1.1. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados; 

 

11.1.2. Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar 

por escrito, instruções ou comunicados de desfazimento, ajustes ou correções; 

 

11.1.3.Comunicar à contratada os danos porventura causados por seus empregados 

no âmbito deste Poder, requerendo as providências reparadoras; 

 

12.PAGAMENTO 

12.9 O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da 

fatura pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, sem qualquer 

reajuste automático de preços ou aplicação de correção monetária; 

12.10 O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela 

fiscalização, será de até 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação ao setor 

financeiro da CONTRATANTE; 

 

12.11 A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal 

designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a prestação dos serviços contratados 

e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela 

CONTRATADA, todas as condições pactuadas; 

 

12.12 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente 

até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento 

fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município. 

 

12.13 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, 

serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo o 

Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes; 

 

12.14 Os pagamentos serão procedidos por meio de ordem bancária, por intermédio de 

crédito em conta corrente da CONTRATADA; 
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12.15 No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e normas 

vigentes, no âmbito da União, Estado e Município; 

 

12.16 Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada ou 

relevada qualquer penalidade prevista no contrato. 

 

13. PRAZOS 

13.1 A implantação do sistema de gerenciamento da manutenção automotiva deverá correr 

até 15 (quinze) dias corridos após assinatura do contrato, incluindo a instalação de todos os 

equipamentos e insumos necessários à operação do sistema, o credenciamento dos 

estabelecimentos indicados pela CONTRATANTE, bem como o credenciamento e treinamento 

dos gestores e condutores. 

13.2 O início efetivo da prestação dos serviços dar-se-á com a implantação do sistema, 

devidamente testado e aprovado pela CONTRATANTE. 

 

13.3 O prazo para atendimento e solução de problemas de  assistência  técnica  pela  

LICITANTE VENCEDORA não poderá ser superior a 4 horas em dias úteis, considerando o 

horário comercial de 8 horas às 18 horas, devendo apresentar justificativa e solicitação de 

dilatação deste prazo por escrito, quando for o caso. 

 

13.4 A licitante vencedora deverá, antes da assinatura do contrato, apresentar, à 

fiscalização do contrato, para aprovação, cronograma discriminando todas as fases e prazos 

para a efetiva implantação do sistema. 

 

13.5 A licitante vencedora deverá, antes da assinatura do contrato, apresentar a relação 

das redes credenciada dos prestadores de serviços. 

 

13.6 Para elaboração do orçamento fica estipulado o prazo de no máximo 48 (quarenta e 

oito horas). 

 

13.7 Para a entrega dos serviços, fica estabelecido que a licitante vencedora deverá 

estimá-lo no orçamento, balizando o Município de Salgueiro o período necessário a execução 

dos serviços. A dilação de prazo de entrega do(s) serviço(s), que se fizer necessário, deverá 

ser formalizada e justificada pela licitante vencedora devendo ser aprovada pela fiscalização 

da Administração Municipal. 

 

14. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

14.1 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e 

sucessivos, limitada a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, do artigo 

57, da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

14.2 O prazo a que se refere o subitem anterior poderá, excepcionalmente, desde que 

devidamente justificado e autorizado pela autoridade competente, ser prorrogado por até 12 

(doze) meses, na forma estabelecida no §4°, do Art. 57, da Lei n° 8.666/93 e alterações 

posteriores; 

 

14.3 A prorrogação do Contrato, quando vantajosa para a Administração, será promovida 

mediante celebração de Termo Aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da 

Procuradoria do Município; 

 

14.4 A empresa contratada não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que 
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objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme 

estabelece o Artigo 57, Inciso II da Lei n.º 8.666/93; 

 

14.5 Quando da prorrogação contratual, a Administração assegurar-se-á que os preços 

contratados continuam compatíveis com os praticados no mercado; 

 

15. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOSSERVIÇOS 

A avaliação da qualidade e o aceite dos serviços serão de responsabilidade da fiscalização 

dos contratos por meio de instrumentos de controle que compreendam a mensuração, 

entre outros, dos seguintes aspectos: 

 

a) Resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de 

execução e da qualidade demandada; 

b) Adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

c) Cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, e 

d) Satisfação do público usuário. 

 

A fiscalização do contrato verificará a qualidade e aceite dos serviços por intermédio do 

preenchimento do RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, para fins 

de realização da verificação mencionada no parágrafo anterior. 

 
IDENTIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E SUAS RESPECTIVAS DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS 
 
 

Unidade Gestora:1 - Prefeitura Municipal de Salgueiro  

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária:2002 - CHEFIA DE GABINETE 

Função:4 - Administração  

Subfunção:122 - Administração Geral 

Programa:24 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  

Ação:2.12 - ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS 

 

Unidade Gestora:1 - Prefeitura Municipal de Salgueiro 

Órgão Orçamentário:10000 - SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  

Unidade Orçamentária:10001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 

Função:20 - Agricultura  

Subfunção:122 - Administração Geral 

Programa:24 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Ação:2.116 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 

 

Unidade Gestora:3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro  

Órgão Orçamentário:9000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Unidade Orçamentária:9001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Função:8 - Assistência Social  

Subfunção:122 - Administração Geral  

Programa:97 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  

Ação:2.175 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Unidade Gestora:1 - Prefeitura Municipal de Salgueiro 

Órgão Orçamentário:13000 - SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

Unidade Orçamentária:13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 

Função:15 – Urbanismo 

Subfunção:122 - Administração Geral  
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Programa:24 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  

Ação:2.157 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 

 

 

Unidade Gestora:1 - Prefeitura Municipal de Salgueiro  

Órgão Orçamentário:4000 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO  

Unidade Orçamentária:4001 - GABINETE DO SECRETARIO  

Função:4 - Administração  

Subfunção:122 - Administração Geral  

Programa:24 - GESTÃO ADMINISTRATIVA Ação:2.43 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO 

GABINETE 

 

 

Unidade Gestora:2 - Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro  

Órgão Orçamentário:8000 - SECRETARIA DE SAÚDE 

Unidade Orçamentária:8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

Função:10 - Saúde  

Subfunção:122 - Administração Geral  

Programa:25 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO  

Ação:2.226 - ENCARGOS COM A MANU. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

Unidade Gestora:7 - Fundo Municipal de Educação de Salgueiro  

Órgão Orçamentário:6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Unidade Orçamentária:6002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

Função:12 - Educação  

Subfunção:122 - Administração Geral  

Programa:149 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
Ação:2.263 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
 

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

18.1 Nos casos de defeito do Chip do cartão eletrônico, perda ou qualquer dano nos 

cartões, deverá o fiscal comunicar à empresa contratada, para que a mesma realize a devida 

substituição, no período máximo de 10 (dez) dias úteis; 

 

18.2 O Município de Salgueiro poderá solicitar a qualquer tempo credenciamento de novos 

estabelecimentos; 

18.3 A empresa deverá possuir a rede credenciada exigida, na data da realização do pregão 

Presencial, de acordo com as exigências deste certame; 

 

18.4 A empresa contratada será única e exclusivamente responsável por seus empregados, 

os quais deverão ser vinculados à mesma, assumindo todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários e recolhimento de tributos e taxas incidentes; 

 

18.5 A licitante vencedora deverá manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, 

em local bem visível, a identificação de sua adesão ao sistema. 
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ANEXO IV 

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

PROCESSO LICITATÓRIO 179/2017 

 

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita 

no CNPJ (MF) nº ________________________ e inscrição estadual nº 

____________________, estabelecida no (a)______________________________, para o 

fornecimento abaixo relacionado, conforme estabelecido no Pregão nº 116/2017.  

 

  

 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO 

Percentual da Taxa de 

Administração 

01   

 
 

Validade da Proposta:  

Forma de Pagamento:  

Prazo de execução e instalação dos serviços: 

 

Prazo de entrega dos cartões: 

 

 

 

Nome do representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão 

e endereço residencial. 

 

 

 

Local e data 

___________________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 

 

 

 Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 
CNPJ: 11.361.243/0001-71       

 

39 

  

 

ANEXO V 

 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 

 

 

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2017  

PROCESSO LICITATÓRIO 179/2017 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF N.º________________, (ENDEREÇO 

COMPLETO)_________________________, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada 

como microempresa/empresa de pequeno porte/microempreendedor individual, nos termos da 

legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do § 4º, do 

artigo 3º, da  Lei Complementar  nº  123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 

147/2014 e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores. 

 

 

(Local) ______________, __ de _______________ de 2017.   

 

 

   __________________________________ 

   Empresa e assinatura do responsável legal 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Apresentar a presente declaração fora dos envelopes.  

 Anexar à presente o Extrato de Pesquisa Fiscal, emitido pelo órgão do 

Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal, se for o caso e/ou outro 

documento conforme exigido nos itens 4.9 e 4.10 do Edital. 
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ANEXO VII 

 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO N°____ /2017. 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, ALÉM 

DE REBOQUE E FORNECIMENTO DE PEÇAS, 

ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS 

ORIGINAIS RECOMENDADOS PELO 

FABRICANTE DE ACORDO COM AS 

CARACTERÍSTICAS DE CADA VEÍCULO, POR 

MEIO DE SISTEMA 

INFORMATIZADO/INTEGRADO COM 

FORNECIMENTO/UTILIZAÇÃO DE CARTÕES 

ELETRÔNICOS MICROPROCESSADOS COM 

CHIP, EM OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS 

DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, PARA GERIR A 

FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, E 

DEMAIS VEÍCULOS QUE VENHAM SER 

ADQUIRIDOS PELO O MUNICÍPIO, QUE ENTRE 

SI CELEBRA O MUNICÍPIO DE SALGUEIRO E A 

EMPRESA ______, CONFORME PREGÃO Nº 

116/2017.  

 

O MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 

Joaquim Sampaio, 279, cadastrada no C.N.P.J sob o nº 11.361.243/0001-71, através das 

Secretarias Municipais, sendo elas:   Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pelo 

Secretário de Saúde o Sr. FELYPE FERREIRA SAMPAIO, brasileiro, casado, enfermeiro, 

inscrito no CPF/MF sob o nº 068.286.624-58, residente e domiciliado na Rua Maria Adelaide 

Leitinho, 134 – Nossa Senhora das Graças, Salgueiro-PE, Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Social, neste ato representada pela Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Social, a Sra. PATRÍCIA DUARTE NOGUEIRA TAVARES, brasileira, 

solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 009.241.984-43, portadora da Cédula de Identidade nº 

6.335.979 SDS-PE, residente e domiciliada na Rua Ex. Combatente Otoni Ferreira Silva, nº 

112, Bairro: Santo Antônio, Salgueiro - PE, Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª 

MARIA AUDECÍ GOES FERREIRA, brasileira, casada, professora, inscrita no CPF/MF sob o nº 

310.913.504-34, residente e domiciliada na Rua José Antônio da Silva, 74 - Salgueiro-PE,  

Secretaria de Desenvolvimento Rural, o Sr. JULIANO GOMES BARROS, brasileiro, 

casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 845.409.904-20, residente e domiciliado na Rua Francisco 

Ferreira Teles, 216 - Imperador, Salgueiro-PE, Secretaria de Serviços Públicos, o Sr. 

ORLANDO PARENTE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 152.656.414-91, 

residente e domiciliado na Rua Estudante Antônio José de Azevedo e Silva, 390 - Centro, 

Salgueiro-PE, Chefia de Gabinete, o Sr. CARIBE MAIRA AMORIM TEXEIRA, brasileiro, 

casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.573.074-00, residente e domiciliado na Rua Ana 

Nunes de Barros, 101 – Santo Antônio, Salgueiro-PE e Secretaria de Administração, a Sr.ª 

JOVITA KAROLINA COUTINHO XAVIER, brasileira, divorciada, advogada, inscrita no 

CPF/MF sob o nº 064.899.924-69, residente e domiciliado na Rua Cícero Barros, 383- Nossa 

Senhora das Graças, Salgueiro-PE, e do outro lado a empresa _______, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede na ___ n.º __, _____, na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF 
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sob o n.º ________________, neste ato representado por ___, inscrito no CPF/MF sob o n.º 

________________, residente e domiciliado na cidade de _________, de ora em diante 

denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei n.º 

8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores, Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, Lei 

Complementar 123/06 e do resultado do Processo Licitatório 179/2017, Pregão 

Presencial n.º 116/2017, com abertura em 16/11/2017, homologado em __/__/__, 

têm entre si justo e acordado o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1 - Constitui objeto do presente contrato a prestação, de forma contínua, de serviço de 

gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, além de reboque e 

fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais recomendados pelo 

fabricante de acordo com as características de cada veículo, por meio de sistema 

informatizado/integrado com fornecimento/utilização de cartões eletrônicos micro processados 

com chip, em oficinas e centros automotivos devidamente credenciados, para gerir a frota de 

veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE, e demais veículos que 

venham ser adquiridos pelo o Município, e as especificações técnicas constantes da proposta 

da CONTRATADA – ANEXO I, que faz parte integrante deste instrumento 

independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 A prestação dos serviços objeto deste certame deverá ser executada, de forma parcelada, 

e de acordo com a demanda das Secretarias e a  implantação do sistema de gerenciamento 

objeto desta licitação, incluindo todos os equipamentos necessários à operação do sistema, 

bem como o credenciamento dos estabelecimentos conveniados em conformidade  com as 

especificações do Anexo III deste Edital, realizada em prazo não superior a 15 (quinze) dias, 

após a solicitação oficial das Secretarias envolvidas, bem como a entrega dos cartões no prazo 

máximo 07 (sete) dias, ao Gestor do Contrato, no horário das 08 às 13h e das 15 às 17h, e 

instalados no local indicado pela Administração Municipal, a partir da assinatura do contrato 

e/ou emissão do empenho.  

 

2.1.1 – A Empresa licitante contratada deverá implantar, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias após a assinatura do contrato, o serviço de administração e gerenciamento das 

manutenções corretivas e preventivas da frota da Prefeitura Municipal de Salgueiro, fornecer o 

sistema informatizado e, os cartões eletrônicos para cada veículo, sem qualquer custo 

adicional para as Secretarias contratantes, que habilitará os motoristas e condutores para 

prestação de serviços junto aos postos credenciados pela Contratada. 

 

2.2. A CONTRADA deverá enviar para CONTRATANTE, através do sistema informatizado da 

LICITANTE VENCEDORA, orçamento dos serviços necessários a serem aplicados nos 

veículos, com as descrições das peças, materiais, e serviços com os tempos de execução em 

horas e preços;  

 

2.3. A LICITANTE VENCEDORA Somente poderá executar os serviços após autorização 

expressa da CONTRATANTE Gestor do contrato, através do sistema informatizado da 

LICITANTE VENCEDORA. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

3.1 – O valor global para a prestação dos serviços, objeto deste contrato é de R$ _____ 

(________). 
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3.2 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de taxa mensal dos 

serviços efetivamente prestados pela mesma de: Anexo I. A referida taxa de 

administração está definida em ______% (__________). 
 

3.3..O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da fatura 

pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, sem qualquer reajuste 

automático de preços ou aplicação de correção monetária; 

3.3.1. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela 

fiscalização, será de até 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação ao setor 

financeiro da CONTRATANTE; 

 

3.3.2. A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal 

designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a prestação dos serviços contratados 

e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela 

CONTRATADA, todas as condições pactuadas; 

 

3.3.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente 

até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento 

fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município. 

 

3.4. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, 

serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo o 

Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes; 

 

3.5 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA que esteja em débito para com o 

Fundo Municipal de Saúde, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira 

que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 

 

3.6 - A CONTRATADA deverá apresentar ao setor financeiro da Prefeitura Municipal de 

Salgueiro, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos 

atualizados: 

 

I – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição 

Federal em seu art. 195, § 3º; 

 

II – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

 

III – Certidão de Regularidade com o FGTS.  

 

IV - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 

 

V – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 

 

VI - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

3.7 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

Contratada. 

 

3.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 

financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP 

Onde:  

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)        I = (6/100)  I = 0,0001644 

        365                        365 

 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

3.8.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal 

seguinte ao da ocorrência. 

 

3.9. O produto resultante de 1% (um por cento) sobre todos os valores e 

pagamentos realizados pelo Município de Salgueiro, relativos ao objeto deste edital 

serão creditados, automaticamente, no FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS 

PEQUENOS NEGÓGIOS, no que diz respeito aos valores pagos com recurso próprio 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

Unidade Gestora:1 - Prefeitura Municipal de Salgueiro  

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO 

Unidade Orçamentária: 2002 - CHEFIA DE GABINETE 

Função:4 - Administração  

Subfunção:122 - Administração Geral 

Programa:24 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  

Ação:2.12 - ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS 

 

Nota de Empenho n.º _______ 

 

 

Unidade Gestora:1 - Prefeitura Municipal de Salgueiro 

Órgão Orçamentário:10000 - SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  

Unidade Orçamentária:10001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 

Função:20 - Agricultura  

Subfunção:122 - Administração Geral 

Programa:24 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Ação:2.116 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 

 

Nota de Empenho n.º _______ 

 

Unidade Gestora:3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro  

Órgão Orçamentário:9000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Unidade Orçamentária:9001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Função:8 - Assistência Social  

Subfunção:122 - Administração Geral  

Programa:97 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  

Ação:2.175 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Nota de Empenho n.º _______ 
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Unidade Gestora:1 - Prefeitura Municipal de Salgueiro 

Órgão Orçamentário:13000 - SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

Unidade Orçamentária:13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 

Função:15 – Urbanismo 

Subfunção:122 - Administração Geral  

Programa:24 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  

Ação:2.157 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 

 

Nota de Empenho n.º _______ 

 

Unidade Gestora:1 - Prefeitura Municipal de Salgueiro  

Órgão Orçamentário:4000 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO  

Unidade Orçamentária:4001 - GABINETE DO SECRETARIO  

Função:4 - Administração  

Subfunção:122 - Administração Geral  

Programa:24 - GESTÃO ADMINISTRATIVA Ação:2.43 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO 

GABINETE 

 

Nota de Empenho n.º _______ 

 

Unidade Gestora:2 - Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro  

Órgão Orçamentário:8000 - SECRETARIA DE SAÚDE 

Unidade Orçamentária:8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

Função:10 - Saúde  

Subfunção:122 - Administração Geral  

Programa:25 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO  

Ação:2.226 - ENCARGOS COM A MANU. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Nota de Empenho n.º _______ 

 

Unidade Gestora:7 - Fundo Municipal de Educação de Salgueiro  

Órgão Orçamentário:6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Unidade Orçamentária:6002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

Função:12 - Educação  

Subfunção:122 - Administração Geral  

Programa:149 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
Ação:2.263 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

Nota de Empenho n.º _______ 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

5.1 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 

podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for a vontade das partes, 

na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

6.1 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na 

assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no 

Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS 
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7.1 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por 

cento), do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, 

devendo o valor da multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 

(três) dias a contar do recebimento da notificação. 

 

7.2 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao 

dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo 

inadimplemento de qualquer obrigação contratual. 

 

7.3 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela 

PMS-PE, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada 

cumulativamente com as demais sanções já previstas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 – Arcar com toda e qualquer despesa relativa à prestação dos serviços ora pactuada, 

dentre elas: instalação, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, 

contribuições, encargos sociais. 

 

8.2 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a 

sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da prestação dos serviços, objeto deste 

contrato. 

 

8.3 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar 

funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em 

decorrência da prestação dos serviços objeto deste contrato.  

 

8.4 – Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a 

CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da prestação dos 

serviços, não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos 

ou lucros cessantes. 

 

8.5 – Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize os serviços objeto deste 

contrato. 

 

8.6 – Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 

a envolva independente de solicitação. 

 

8.7 – Emitir Nota Fiscal referente aos serviços executados durante o mês de referência, para 

fins de atestação e liquidação pela CONTRATANTE. 

 

8.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais. 

 

8.9 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a 

ocorrência de qualquer impedimento da execução dos serviços, ora pactuados. 

 

8.10 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho 

serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de 

reclamações trabalhistas. 

 

8.11 - Proceder à execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com as normas e 

condições previstas no Edital de Pregão Presencial nº 116/2017 e anexos, inclusive com as 

prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e 

criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou parcial. 
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8.12 – À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto da prestação dos serviços 

dentro dos limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

8.13. Credenciar oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, distribuidores 

de peças e pneus e transporte por guinchamento em suspenso, para remoções e socorro 

mecânico, sempre que houver interesse do CONTRATANTE; 

 

8.14. Garantir que não seja executada qualquer manutenção em veículos que não estejam 

cadastrados na frota da CONTRATANTE; 

 

8.15. Garantir que toda peça nova e original cobrada foi realmente instalada nos veículos 

da frota da CONTRATANTE, e que a rede credenciada devolva a CONTRATANTE todas as 

peças substituídas; 

 

8.16. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE, por 

dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causado por seus prepostos ou em 

qualquer estabelecimento da rede credenciada, em idênticas hipóteses, ressalvada a 

hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada; 

 

8.17. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade comas  demais  

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo 

licitatório; 

 

8.18. Garantir que as oficinas, centros automotivos, concessionárias e rede de distribuição 

de peças e pneus credenciados forneçam peças, acessórios, componentes e outros 

materiais de uso automotivo solicitados sejam eles distribuídos ou comercializados pelo 

fabricante ou montadora dos veículos ou pelo comércio e indústria automotivos e afins, 

definidas pelas seguintes características e procedências: Originais, genuínos, produzidos e 

ou embalados e com controle de qualidade do fabricante ou montadora do veículo e 

constante de seu catálogo, ou originais, do fabricante fornecedor da montadora dos 

veículos, atendidos os mesmos padrões e níveis de qualidade por esta exigidos, 

recomendados ou indicados e constantes de seu catálogo, ou de outros fabricantes, cujo 

produto atenda os níveis de qualidade e aplicabilidade recomendados ou indicados pelo 

fabricante ou montadora do veículo, constantes ou não de seu catálogo, sob solicitação ou 

autorização formal da CONTRATANTE, caso demonstrada a impossibilidade de atendimento 

com base nos dois sub itens anteriores. 

 

8.19. Usar somente material de boa qualidade para execução dos serviços; 

 

8.20. Relatar à CONTRATANTE qualquer irregularidade observada em virtude da prestação 

dos serviços e prestar os esclarecimentos que forem solicitados, atendendo prontamente, 

às reclamações e solicitações; 

 

8.21. Fornecer sistema de gerenciamento eletrônico com interface que permita total 

compatibilidade com os sistemas operacionais da CONTRATANTE, para permitir a 

importação de dados. 

 

8.22. Fornecer uma cópia do manual de utilização dos softwares de gerenciamento e 

consolidação de dados, em língua portuguesa, para o CONTRATANTE; 

 

8.24. Adotar sistema de segurança que vincule o cartão ao veículo, ou outro sistema de 

gestão, de forma que impeça a manutenção de outros veículos que não sejam autorizados 

pelo CONTRATANTE, permitindo o controle sobre todas as, manutenções, veículos e 

condutores; 

 

8.25. Fornecer senhas individuais para os servidores indicados pela CONTRATANTE. 
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8.26. Fornecer o registro e o tratamento das informações de consumo e manutenção de 

serviços listados neste Termo de Referência, através do uso de equipamentos 

especializados de leitura e gravação instalados na rede credenciada; 

 

8.27. Manter em funcionamento o sistema para que não ocorra a interrupção do serviço e 

garantir todos os controles previstos, caso haja terminais leitores de cartões com defeito, 

ou por qualquer outro motivo, ficando todos os dados da transação registrados no sistema; 

 

8.28. Responsabilizar pelo uso indevido de cartão não autorizado, cancelado, ou bloqueado 

pelas unidades do CONTRATANTE, se constatado, será considerado falha do sistema e as 

despesas efetivas serão suportadas pela LICITANTE VENCEDORA; 

 

8.29. Fornecer os cartões eletrônicos individuais para identificação dos veículos e 

realização das manutenções na rede credenciada, sem nenhum ônus à CONTRATANTE. Os 

cartões substituídos por desgaste natural ou se verificar a necessidade técnica de 

substituição do cartão eletrônico, deverão ser fornecidos sem nenhum ônus a 

CONTRATANTE. 

 

8.30. Permitir ao servidor responsável pelo gerenciamento do sistema, pleno acesso às 

informações do sistema, inclusive para a extração,  a  qualquer  tempo,  de  relatórios 

referentes  aos serviços prestados, discriminados com os respectivos custos. 

 

8.31. Fornecer assistência técnica permanente para o sistema. 

 

8.32. Treinar e capacitar os servidores indicados pela LICITANTE VENCEDORA a utilizar 

todos os recursos do sistema, assumindo os custos decorrentes. 

 

8.33. Proporcionar à CONTRATANTE, a cada 12 meses e ao término do contrato, todos os 

dados compilados, em meio eletrônico, relativo ao período contratado. 

 

8.34. Manter listagem eletrônica atualizada de rede de oficinas multimarcas, centros 

automotivos, concessionárias, distribuidores de peças e pneus, empresas especializadas em 

transporte por guinchamento, credenciados e integrados ao sistema eletrônico de 

gerenciamento, informando as eventuais inclusões e exclusões. 

 

8.35. Designar um preposto perante a CONTRATANTE para prestar, de forma ininterrupta, 

todos os esclarecimentos necessários e atender as reclamações e solicitações que por 

ventura surgirem durante a execução do contrato. Esse atendimento deverá ser feito de 

maneira contínua, inclusive nos finais de semana, a fim de garantir o permanente 

funcionamento da frota da CONTRATANTE. 

 

8.36. Responsabilizar-se por todas as  despesas  decorrentes  da  prestação  de  serviços, 

objeto  da presente contratação, inclusive, salários dos seus empregados, taxas, impostos, 

custos administrativos e de impressão dos cartões, encargos sociais e outros necessários, 

como também, qualquer prejuízo pessoal ou material causado ao patrimônio da 

CONTRATANTE, ou a terceiros, por quaisquer de seus funcionários, representantes ou 

prepostos na execução dos serviços contratados. 

 

8.37. Responsabilizar-se pelo desembolso necessário à implantação do sistema, tais como: 

instalação dos equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, emissão de 

cartões, credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do sistema, 

treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de operação, despesas relacionadas a 

softwares e outras, todos cobertos pela taxa de administração. 

8.38. Implantar no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do 

contrato, o serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de 
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veículos da CONTRATANTE, envolvendo o fornecimento e operação de um sistema 

informatizado e de cartões eletrônicos para cada veículo, sem qualquer custo adicional para 

a CONTRATANTE, que  habilitará  os  motoristas, condutores e gestores da frota para a 

aquisição de produtos e serviços junto a rede credenciada da LICITANTEVENCEDORA. 

 

8.39 Manter estrutura de consultoria permanente (online) durante a vigência contratual, 

inclusive mediante visitas programadas junto a CONTRATANTE, caso necessário. Estas 

visitas deverão ser realizadas sempre que solicitada pela CONTRATANTE. O objetivo das 

visitas é o de subsidiar o uso do sistema e a performance dos indicadores de desempenho 

na gestão da frota. 

 

8.40. Ampliar e tornar acessível à rede  credenciada,  mediante  solicitação  da 

CONTRATANTE, sempre que houver condições para tal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

do recebimento do referido pedido. 

 

8.41. Pagar pontualmente à rede credenciada pelos serviços realizados e pelas peças 

fornecidas, ficando claro que a CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente 

por esse pagamento, que é de total responsabilidade da LICITANTEVENCEDORA. 

 

8.42. Disponibilizar permanentemente para a CONTRATANTE, por meio de mídia eletrônica, 

todos os dados operacionais e financeiros da frota, obtidos durante a vigência do contrato, 

inclusive após o seu término. 

 

8.43 Responsabilizar pelo treinamento e capacitação dos servidores indicados pela 

CONTRATANTE, habilitando os a utilizar todos os recursos do sistema. 

 

8.44. Prover suporte técnico presencial ou por telefone e acesso remoto, sem custo para a 

CONTRATANTE. 

 

8.45 Manter durante o prazo da vigência contratual, equipamentos específicos e softwares 

necessários à prestação efetiva dos serviços. 

 

8.46 Responsabilizar-se pelo treinamento da rede credenciada especificamente em 

obediência aos manuais e procedimentos que os acompanharem os equipamentos, sendo de 

responsabilidade da licitante vencedora a manutenção e ou substituição dos mesmos que se 

mostrarem insatisfatórios à plena execução dos serviços. 

 

8.47. DOS  RELATÓRIOS  

 

8.47.1. O Contrato deverá disponibilizar relatórios gerenciais de manutenção que deverão 

permitir a obtenção, no mínimo, das seguintes informações cadastrais e gerenciais: 

 

a) Cadastro de veículos por marca, modelo, ano de fabricação, chassi, patrimônio, 

placa, unidade de lotação; 

b) Cadastro de usuários, gestores e motoristas; 

c) Relatório por veículo, por data, por período, por unidade de lotação; 

d) Relatório de manutenção automotiva (peças e serviços): por veículo, por 

oficina/centro automotivo, por data, por período, por unidade de lotação; 

e) Demonstrativo de desempenho dos veículos por condutor, por tipo de veículo, por 

localidade, contendo a média de consumo dos serviços, por Km rodado, os dados do 

condutor que está utilizando o serviço, o tipo de serviço utilizado, a quantidade 

utilizada, o preço pago, o desempenho do veículo, a data, a hora e o loca de 

utilização do veículo, e relatório de controle de emissão de CO2. Será concedido um 

prazo de até 180 dias corridos após a assinatura do contrato para a completa 

implantação do relatório de controle de emissão de CO2 pela frota da 
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CONTRATANTE; 

f) Extrato analítico/ sintético por centros de custo, contendo todos os serviços de 

manutenção, individualmente discriminados por veículo, apresentando data, hora 

local, quilometragem atual, além de relatório completo das peças substituídas, 

componentes, materiais, mão de obra, preços cobrados e serviços empregados; 

g) Demonstrativo de evolução das despesas e de utilização; 

h) Outras informações de interesse da CONTRATANTE. 

 

8.48. DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOSSERVIÇOS  

 

8.48.1. A avaliação da qualidade e o aceite dos serviços serão de responsabilidade da 

fiscalização dos contratos por meio de instrumentos de controle que compreendam a 

mensuração, entre outros, dos seguintes aspectos: 

 

a) Resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de 

execução e da qualidade demandada; 

b) Adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

c) Cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, e 

d) Satisfação do público usuário. 

 

8.48.2. A fiscalização do contrato verificará a qualidade e aceite dos serviços por 

intermédio do preenchimento do RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE 

CONTRATOS, para fins de realização da verificação mencionada no parágrafo anterior. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula 

Terceira deste instrumento. 

 

9.2 – Designar, por meio da Contratante, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e 

fiscalização dos serviços ora pactuados. 

 

9.3 – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 

 

9.4- Anotar as falhas decorrentes da execução do contrato, em registro próprio, e comunicar 

imediatamente à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 

medidas corretivas por parte desta; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de 

Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais 

e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando 

facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas 

previstas no art. 87, da Lei supra referida. 

10.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste 

Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 

 

10.3 – O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de 

qualquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por 

via postal, com prova de recebimento, e ainda: 
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a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, 

espontânea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à 

CONTRATADA direito a reclamação ou indenização; 

 

b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, 

interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

 

b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA;  

 

b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua 

fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE; 

 

b.3 - Interrupção ou atraso na prestação doe serviços, objeto deste contrato; 

 

b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da 

CONTRATADA; 

 

b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou 

alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato. 

 

10.4 – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, 

desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e 

que tornem impossível a prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.1 - Além da cobrança de multa prevista no subitem 7.1, poderá, ainda, a CONTRATADA, 

sofrer as seguintes sanções: 

    I – Advertência por escrito; 

 

    II – Multa de 0,01% sobre o valor dos serviços, por dia de atraso da execução, sem justa 

causa; 

 

III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 

com o Município de Salgueiro, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1 – A prestação de serviços constante neste contrato será fiscalizada por servidor ou 

comissão de servidores designados pela Prefeitura Municipal de Salgueiro, doravante 

denominados “Fiscalização”, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer 

ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual. 

 

12.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 

 

I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do 

processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 

providências. 

 

II – acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 
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III – encaminhar ao Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Salgueiro os documentos que 

relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes 

a pagamento; 

 

12.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 

contratuais. 

 

12.4 – O fiscal da contratante responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste 

contrato é: ___________________________ mat. _______________. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1 – Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado 

e subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica 

sobre qualquer título ou fundamento. 

13.2 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou 

definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, 

porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer 

cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional a prestação dos 
serviços efetivamente realizada. 

13.3 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em 

todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 

 

13.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 8.666/93 e, alterações 

posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços 

apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito. 

 

13.5 - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e 

previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer 

vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente 

de trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Salgueiro, Estado de Pernambuco, como 

competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente 

Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se 
configure. 

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de 

igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais 

efeitos. 

 

Salgueiro - PE, _____ de _____________de 2017. 

 

 

_________________________________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

FELYPE FERREIRA SAMPAIO 

CONTRATANTE 

 

 

_________________________________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

JULIANO GOMES BARROS  

CONTRATANTE 
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_________________________________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

ORLANDO PARENTE  

CONTRATANTE 

 

 

_________________________________________ 

CHEFE DE GABINETE 

CARIBE MAIRA AMORIM TEXEIRA  

CONTRATANTE 

 

 

_________________________________________ 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

MARIA AUDECÍ GOES FERREIRA  

CONTRATANTE 

 

 

_________________________________________ 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

PATRÍCIA DUARTE NOGUEIRA TAVARES  

CONTRATANTE 

 

 

_________________________________________ 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

JOVITA KAROLINA COUTINHO XAVIER  

CONTRATANTE 

 

 

__________________________________________ 

[inserir razão social da empresa] 

[inserir representante legal da empresa] 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_____________________________                      ________________________________ 

CPF/MF n.º                                                   CPF/MF n.º 


