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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N.º   026/2020     

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIU� MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, com sede na Avenida Aní!bal de 
Souza  Gonçalves,  nº  18,  Edifí!cio  Millar,  Acaiaca,  Piu! ma-ES,  realizara!  licitaça.o  na  modalidade  “Prega. o 
Presencial” por  MENOR PREÇO  GLOBAL  CONSIDERANDO  A  MENOR  TAXA  DE  ADMINISTRAÇÃO  OU  A 
MAIOR  TAXA  DE  DESCONTO,  objetivando  a  “contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de 
serviços  de  gerenciamento  da  frota  municipal  de  veículos,  máquinas  e  equipamentos,  de  forma 
continuada, através de sistema informatizado, englobando administração, controle,  compreendendo 
manutenção preventiva e corretiva, inclusive todas as peças necessárias para a execução dos serviços, 
por meio de rede credenciada, a fim de atender as necessidades dos veículos,  máquinas,  tratores e 
equipamentos  da  Prefeitura  Municipal  de  Piúma”,  conforme  solicitaça.o  da  Secretaria  Municipal  de 
Administraça.o, atrave!s do Processo nº 3.170/2020 devidamente aprovada pelo Chefe do Executivo.

O Prega. o sera!  realizado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal nº 1.854/2020

Todos os procedimentos sera.o regidos pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal nº 8.666/93, 
Lei Complementar n° 123/06, Lei Complementar n° 147/14, Lei Municipal 2.234/2017, pelo Decreto Municipal 
n.º 896/2014, demais normas pertinentes e pelas condiço. es estabelecidas no presente edital.

1 – DO OBJETO E PRAZO DE EXECUÇÃO

1.1 – O objeto da presente licitaça.o  “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
gerenciamento da frota municipal de veículos, máquinas e equipamentos, de forma continuada, através 
de  sistema  informatizado,  englobando  administração,  controle,  compreendendo  manutenção 
preventiva e corretiva, inclusive todas as peças necessárias para a execução dos serviços, por meio de 
rede credenciada, a fim de atender as necessidades dos veículos, máquinas, tratores e equipamentos da 
Prefeitura  Municipal  de  Piúma”,  conforme  solicitaça.o  da  Secretaria  Municipal  de  Administraça.o,  com 
detalhamento e demais condiço. es constantes do Anexo 01, que integra o presente Edital para todos os fins. 

1.2 –  O fornecimento do  item deste  prega.o  sera!  conforme solicitaça.o  da Secretaria  requisitante,  devendo 
atender aA s condiço. es estabelecidas no Anexo 01 deste Edital, a contar do recebimento da Ordem de Serviços  
emitida pela Secretaria requisitante.

1.3 –  Cabera!  a  Secretaria  requisitante,  a  responsabilidade pela  fiscalizaça.o  e  acompanhamento do serviço 
referente  ao  objeto  ora  licitado.  A  fiscalizaça.o  a  que  se  refere  este  item  na.o  exclui  nem  reduz  a 
responsabilidade  da  Contratada  por  eventuais  danos  causados  ao  municí!pio  de  Piu! ma-ES  ou  a  terceiros, 
resultantes de aça.o ou omissa.o culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 – Modalidade: Prega.o Presencial

2.2 – Processo Administrativo nº 53.170/2020.

2.3 – Tipo de Licitaça.o: MENOR PREÇO GLOBAL CONSIDERANDO A MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OU 
A MAIOR TAXA DE DESCONTO

2.4 – Data e hora! rio do credenciamento e entrega dos envelopes: De 13h às 13h15min do dia 03 de agosto 
de 2020.

2.5 – Data e hora! rio da abertura dos envelopes: Ate!  aA s 13h15xmin do dia 03 de agosto de 2020.
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2.6 – Local de realizaça.o do Prega.o: Sala de Reunio. es do Prega.o, situada na Avenida Aní!bal de Souza Gonçalves, 
nº 18, 4º Andar, Edifí!cio Millar, Acaiaca, Piu! ma-ES.

3 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

3.1 – Qualquer pedido de esclarecimento em relaça.o a eventuais du! vidas na interpretaça.o do presente Edital e 
seus Anexos devera!  ser enviado, por escrito, ao Pregoeiro, responsa!vel por esta licitaça.o, preferencialmente 
no endereço eletroE nico pregao@piuma.es.gov.br ou via requerimento escrito protocolado no Protocolo Geral 
do Municí!pio, até 02 dias úteis anterior à data da abertura fixada no item 2.

4- DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 - As despesas decorrentes da execuça.o do objeto desta Licitaça.o,  na modalidade de Prega.o Presencial, 
correra. o aA  conta das seguintes dotaço. es orçamenta! rias:

SECRETARIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FICHA FONTE

Administraça. o 000004001.0412200072.011 – 339030
Material de consumo

74
1001/1530

Administraça. o 000004001.0412200072.011 -  339039
Outros Serviços Terceiros PJ

78 1001 / 1530

Governo e Planejamento 000005001.042100082.016 – 339030
Material de  consumo

110
1001/1530

Governo e Planejamento 000005001.0412100082.016 – 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

113 1001 / 1530

Educaça. o
(Secretaria)

000007001.1212200112.022 – 339030
Material de consumo

166 1111

Educaça. o
(Secretaria)

000007001.1212200112.022 – 3390309
Outros Serviços Terceiros PJ

169 1111

Educaça. o/ Pre! -escola
(transp. Escolar)

000007001.1236500122.036 – 339030
Material de Consumo

274 1111

Educaça. o/ Pre! -escola
(transp. Escolar)

000007001.1236500122.036 – 3390390
Outros Serviços Terceiros PJ 275 1111

AssisteEncia Social
(Secretaria)

000009001.0812200222.068 – 339030
Material de  consumo

306 1001/1530

AssisteEncia Social
(Secretaria)

000009001.0812200222.068 – 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

310 1001 / 1530

AssisteEncia Social
(Conselho Tutelar)

000009001.0824300222.069 – 339030
Material de consumo

326 1001 / 1530

AssisteEncia Social
(Conselho Tutelar)

000009001.0824300222.069 – 339039
Outros serviços  Terceiros PJ

329 1001 / 1530

AssisteEncia Social
(Bolsa Famí!lia)

000009001.0812200222.068 – 339030
Material de  consumo

338
1001/1530

AssisteEncia Social
(Bolsa Famí!lia)

000009001.0812200222.068 – 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

340 1001/1311

AssisteEncia Social
(CRAS)

000009001.0824400232.072 – 339030
Material de consumo

346
1001/1390001/

1311

AssisteEncia Social
(CRAS)

000009001.0824400232.072 – 339039
Outros Serviços Terceiros PJ 338 1001/1390001/

1311
AssisteEncia Social

(CREAS)
000009001.0824400242.076 – 339030

Material de consumo
359 1001/1390001/

1311
AssisteEncia Social

(CREAS)
000009001.0824400242.076 – 339039

Outros Serviços Terceiros PJ
361 1001/1390001/

1311
AssisteEncia Social

(Casa de Passagem)
00009001.0824400252.077 – 339030

Material de consumo
367

1001/1390001/
1311
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AssisteEncia Social
(Casa de Passagem)

00009001.0824400252.077 – 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

369 1001 / 1390001/
1311

Agricultura e Pesca
(Secretaria)

000013001.2060600382.106 – 339030
Material de consumo

535 1001/1530

Agricultura e Pesca
(Secretaria)

000013001.2060600382.106 – 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

538 1001 / 1530

Agricultura e Pesca
(Manut. Veí!culos)

000013001.2060600382.106 – 339030
Material de consumo

548 1001/1530

Agricultura e Pesca
(Manut. Veí!culos)

000013001.2060600382.106 – 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

550 1001/1530

Obras e Serviços
(Secretaria)

000014001.0412200402.111 – 339030
Material de consumo

580 1001/1530

Obras e Serviços
(Secretaria)

000014001.0412200402.111 – 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

584 1001 / 1530

Sau! de
(Secretaria)

000008001.1030200162.048 – 339030
Material de consumo

7 1211/1530

Sau! de
(Secretaria)

000008001.1030200162.048 - 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

11 1211/1530

Sau! de
( At. Ba! sica )

000008001.1030100172.052 - 339030
Material de consumo

39 1211/1214/1530

Sau! de
( At. Ba! sica )

000008001.1030100172.052 - 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

43 1211/1214/1530

Sau! de
(Hospital)

000008001.1030200182.058 - 339030
Material de consumo

89 1211 / 1212 / 1530

Sau! de
(Hospital)

000008001.1030200182.058 - 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

92 1211 / 1212 / 1530

Sau! de
(As. FarmaceEutica)

000008001.1030300192.062 - 339030
Material de consumo

115 1211/1530

Sau! de
(As. FarmaceEutica)

000008001.1030300192.062 - 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

A criar 1211/1530

Sau! de
(vig. sanita! ria)

000008001.1030400202.066 – 339030
Material de consumo

124 1211/1530

Sau! de
(vig. sanita! ria)

000008001.1030400202.066 – 339039
Outros serviços terceiros PJ

127 1211/1530

Sau! de
(vig. ambiental)

000008001.1030500202.065 – 339030
Material de consumo

143 1211/1530

Sau! de
(vig. ambiental)

000008001.1030500202.065 – 339039
Outros serviços terceiros PJ

145 1211/1530

5 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1 –  Conforme  previsto no art.  41 §  1º da Lei  Federal 8.666/93,  qualquer cidada.o  e!  parte legí!tima para 
impugnar edital de licitaça.o por irregularidade na aplicaça.o da lei, devendo protocolar o pedido ate!  05 (cinco) 
dias u! teis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitaça.o, devendo a Administraça. o julgar e 
responder a impugnaça.o em ate!  03 (treEs) dias u! teis, sem prejuí!zo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da 
mesma lei.

5.2 – Decaira!  do direito de impugnar os termos do Edital de licitaça.o perante a Administraça.o o licitante que 
na.o o fizer ate!  o segundo dia u! til que anteceder aA  abertura deste Prega.o, sendo que o mesmo na.o tera!  efeito de 
recurso.
5.3 – Cabera!  ao Pregoeiro decidir sobre o pedido.

5.4 – Acolhida aA  impugnaça.o contra o ato convocato! rio, sera!  designada nova data para a realizaça.o do certame.

5.5 – As impugnaço. es protocoladas intempestivamente e/ou enviadas por fax ou e-mail, na.o sera.o conhecidas.

 6 – DA DATA, LOCAL E HORA PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
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6.1 – Das 13h às 13h15min do dia 03 de agosto de 2020, o Pregoeiro efetuara!  o credenciamento e recebera!  
os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇAN O) referentes a este Prega.o, na sala de reunio. es do PREGAN O, localizada 
na sede da Prefeitura Municipal, no endereço informado no item 2.6. 

6.1.1 – Em nenhuma hipo! tese sera.o recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital.

6.1.2 – Os  envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇAN O)  sera.o  entregues separadamente ao Pregoeiro,  devendo 
estar  lacrados,  rubricados,  contendo  na  parte  externa,  ale!m  da  raza.o  social  completa  do  proponente  os 
seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL.
MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020
ABERTURA: 03/08/2020

HORÁRIO: 13h

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
P/ HABILITAÇÃO.

MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020

ABERTURA: 03/08/2020
HORÁRIO: 13h

6.1.3 – Caso o licitante na.o esteja presente devera!  enviar declaraça.o (ANEXO 3) dando cieEncia de que cumpre 
plenamente  os  requisitos  de  habilitaça.o  na  forma  estipulada  (em  envelope  separado  da  Proposta  e 
Habilitaça.o).

7 – DO CREDENCIAMENTO

7.1 – Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, o proponente devera!  apresentar:
a) Co! pia autenticada da ce!dula de identidade da pessoa credenciada pela licitante, que podera!  ser autenticada, , 
mediante a apresentaça.o do documento original.
b) Um representante munido de documento que o credencie aA  participaça.o (Anexo 2), respondendo o mesmo 
pela representada (firma reconhecida em carto! rio do signata! rio do documento).
c) Co! pia autenticada de documento (apresentaça.o do ato constitutivo, estatuto ou contrato social com seus 
termos aditivos ou contrato social consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou no carto! rio de 
pessoas jurí!dicas, conforme o caso), a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procurato! rio que trata 
o item ‘b’ possui os devidos poderes da outorga citada.
d) Declaraça.o de que a empresa satisfaz plenamente as exigeEncias habilitato! rias, conforme modelo no Anexo 
03.
e) Para usufruir os benefí!cios previstos na Lei Complementar nº 123/06 (Art. 42 a 45) os licitantes devera. o 
comprovar  sua  condiça.o  de  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte,  apresentando  a  Certida.o 
Simplificada da Junta Comercial, emitida no ma!ximo 90 (noventa) dias anteriores a abertura do certame.

7.2 –  O na.o credenciamento por parte da licitante na.o e!  desclassificato! rio,  apenas a impede de apresentar 
lances na sessa.o de disputa e manifestar interesse recursal.

7.3 – O credenciamento sera!  realizado no momento da entrega dos envelopes, no mesmo local da disputa de 
lances.

7.4 – O credenciamento e!  imprescindí!vel para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, 
bem como, para que possa manifestar o interesse recursal.

7.5  – No  credenciamento  o  representante  do  proponente  exibira!  ao  Pregoeiro  o  mesmo  documento  de 
identidade previsto no instrumento procuratório (Anexo 02), o qual devera!  constar a devida autorizaça. o para 
participar deste Prega.o e a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços,  
firmar declaraço. es, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao  
presente certame, em nome do proponente.

7.6 – No caso de proprieta! rio, diretor, so! cio ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, devera!  
comprovar que tem poderes de representatividade por meio da apresentaça.o do ato constitutivo, estatuto 
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ou contrato social  e seus termos aditivos,  do documento de eleiça.o de seus administradores,  devidamente 
registrados na Junta Comercial ou no carto! rio de pessoas jurí!dicas, conforme o caso. 

7.7 – Os documentos podera.o ser apresentados em original, por qualquer processo de co! pia autenticada por 
tabelia.o de nota ou pelo) Pregoeiro, como tambe!m pela Equipe de Apoio da PMP.

7.8  – Caso  o  proponente  na.o  compareça,  mas  envie  toda  a  documentaça.o  necessa! ria  dentro  do  prazo 
estipulado,  participara!  do  Prega.o  com  a  primeira  proposta  apresentada  quando  do  iní!cio  dos  trabalhos, 
renunciando a apresentaça.o de novas propostas e a interposiça.o de recurso.

7.8.1 –  No caso da na.o participaça.o, o proponente devera!  enviar a declaraça.o de que trata o Anexo 03 em 
envelope devidamente lacrado, a ser entregue junto com os Envelopes n.º 01 e n.º 02, com os seguintes dizeres:  
"Prefeitura Municipal de Piu! ma E.S - Pregão Presencial n. 026/2020, Envelope DECLARAÇÃO".

7.9  –  A  apresentação  do  Contrato  Social,  Ato  Constitutivo  ou  Estatuto,  bem  como  documentos  de  
identificação, devidamente autenticados pela Equipe de Pregão da PMP ou por cartório competente, na  
fase de credenciamento, isenta o licitante de apresentá-los no Envelope n.º 02 – Habilitação.

8 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1 – Às 13h15min do dia 03 de agosto de 2020, sera!  aberta a sessa.o pelo Pregoeiro na sala de reunio. es do 
Prega.o (presencial), localizada na sede da Prefeitura Municipal, no endereço informado no item 2.6.

9 - DA VALIDADE DAS PROPOSTAS

9.1 - As propostas devera.o permanecer va! lidas e em condiço. es de aceitaça.o por um perí!odo de 60 (sessenta) 
dias consecutivos, contados da data de sua entrega e a auseEncia deste prazo na proposta, implicara!  em sua 
concordaEncia ta! cita. Findo este prazo, ficam os participantes liberados dos compromissos assumidos.
9.2 -  Caso o processo licitato! rio demore mais do que a validade das propostas para ser concluí!do e!  facultado 
ao licitante  vencedor do certame,  requerer a prorrogaça.o  da validade de sua proposta  por no mí!nimo 30 
(trinta) dias, na.o podendo ultrapassar o perí!odo ma!ximo descrito no item 9.1.
9.2.1 -  O requerimento devera!  ser dirigido ao Pregoeiro, que o autuara!  e fara!  constar nos autos do processo 
administrativo da licitaça.o.
9.2.2 - O prazo inicial da prorrogaça.o da validade da proposta dar-se-a!  no dia subsequente ao seu vencimento.
9.2.3  -  O  na.o  encaminhamento  da  referida  correspondeEncia  nesse  sentido,  sera!  entendido  como  a  na. o 
renovaça. o  da  proposta,  e  consequente  desisteEncia  da  definitiva  arremataça.o  do  bem  objeto  da 
licitaça. o/modalidade Prega.o Presencial, liberando a licitante de todas as suas obrigaço. es e direitos decorrentes 
do certame.

9.3 - As propostas apresentadas com prazo inferior a 60 (sessenta) dias serão desclassificadas pelo 
Pregoeiro.

10 - DA PARTICIPAÇÃO

10.1 - Na.o sera!  permitida a participaça.o de empresas em conso! rcio.

10.2 -  As propostas apresentadas devera.o atender a todo o objeto solicitado na.o sendo aceitas propostas de 
fornecimento de itens parciais do objeto.
10.3 – na.o sera!  permitida subcontrataça.o de empresas. 

10.4 - Na. o podera.o participar as empresas ou instituiço. es que se encontrem sob faleEncia, concordata, concurso 
de credores, dissoluça.o, liquidaça.o. 

10.4.1  - Caso  a  licitante  se  encontre  em  processo  de  recuperaça.o  judicial  ou  extrajudicial,  devera!  ser 
apresentada na fase de Habilitaça.o a sentença homologato! ria do plano de recuperaça.o judicial.
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10.5  - Na.o  podera.o  participar  do  presente  Prega.o  Presencial,  as  empresas  das  quais  o(a)  Servidor(a) 
Pu! blico(a)  da  Prefeitura  de  Piu! ma-ES  seja  gerente,  acionista,  controlador,  responsa!vel  te!cnico  ou 
subcontratado.

10.6 - Tambe!m na.o podera.o participar deste certame as empresas suspensas pelo Municí!pio de Piu! ma-ES, ou 
declaradas inidoE neas por qualquer ente da Administraça.o Pu! blica, ou ainda, as enquadradas no Artigo 9º da Lei 
Federal 8.666/93.

10.7 - Cada LICITANTE, inclusive suas filiais ou empresas que façam parte de um mesmo grupo econoE mico ou 
financeiro, somente podera!  concorrer com uma u! nica proposta.

10.8 - Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econoE mico ou financeiro as empresas que tenham 
diretores, acionistas (com mais de 5% de participaça.o) ou representantes legais comuns e as que dependam 
economicamente ou financeiramente de outra empresa ou a subsidiem.

10.9 – Podera.o participar deste Prega.o as pessoas jurí!dicas que:

10.9.1  – Atendam  a  todas  as  exigeEncias  deste  edital,  inclusive  quanto  aA  documentaça.o  constante  deste 
instrumento e seus anexos;
10.9.2 – Tenham objeto social pertinente e compatí!vel com o objeto licitado.

11 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

11.1 – Os licitantes devera.o entregar no entretempo definido neste edital, sua proposta e sua documentaça.o 
necessa! ria  para  habilitaça.o,  em  02  (dois)  envelopes  distintos,  lacrados  e  rubricados,  contendo  na  parte 
externa,  além  da  razão  social  completa  da  proponente (com  CNPJ) os  seguintes  dizeres:  "Prefeitura 
Municipal  de  Piu! ma-ES”  –  PMP  –  Pregão  Presencial,  nº  026/2020, Envelope  nº  001  –“PROPOSTA 
COMERCIAL”; Envelope nº 002 – “HABILITAÇAN O".

11.2 – O Envelope nº 001 – PROPOSTA devera!  conter as informaço. es/documentos exigidos no item 12.1 deste 
Edital, e o Envelope nº 002 – HABILITAÇAN O devera!  conter os documentos/informaço. es exigidos no item 13.1 
deste Edital.

11.3 – Os documentos podera.o ser apresentados em original, por qualquer processo de co! pia autenticada por 
tabelia.o de nota ou pelo Pregoeiro ou da Equipe de Apoio da PMP, hipo! tese em que a autenticaça. o devera!  
ocorrer previamente aA  entrega dos envelopes lacrados, ou por publicaça.o Oficial.

12 – DO ENVELOPE Nº 001 – PROPOSTA

12.1 – A proposta devera!  ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo a identificaça. o da 
licitante (no mí!nimo: nome e CNPJ),  datada, assinada por seu representante legal, em papel timbrado ou 
carimbada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informaço. es:

a) discriminaça.o do objeto ofertado conforme especificaço. es e condiço. es prevista no Anexo I;

b)  validade da proposta a qual na.o podera!  ser inferior a 60(sessenta) dias contados da data de abertura da 
mesma;

c)  deve  conter  de  forma  separada  na  proposta  o  PREÇO  TOTAL  e  a  TAXA DE  ADMINISTRAÇÃO/TAXA 
DESCONTO;  incluí!dos  nos  preços  propostos  todas  as  despesas  e  custos  de  fornecimento,  dentre  eles,  os 
encargos  sociais,  impostos,  taxas,  seguros,  transportes,  embalagens,  licenças,  despesas de  frete  e  todas  as  
demais despesas necessa! rias para o fornecimento do respectivo objeto a ser entregue;
 
c.1 -  Ficara!  ciente a empresa vencedora de que a proposta comercial devera!  ser atualizada de acordo com o 
ma!ximo estimado para o lote do Anexo 01 do Edital. 
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c.2 - O preço proposto sera!  feito por item e se baseara!  no ma!ximo estimado por item, considerando o valor global 
estimado para o lote.

12.1.1 –  As propostas com valores superiores ao ma!ximo estimado no Anexo 01 deste edital, considerando os 
valores unita! rios de cada lote, sera.o DESCLASSIFICADAS.

12.1.2  –  A  disputa  sera!  MENOR  PREÇO  GLOBAL  (MENOR  TAXA),  partindo  da  TAXA  DE 
ADMINISTRAÇÃO(mínima), de acordo com as propostas apresentadas pelos licitantes.

12.3 – As propostas com valores superiores ao máximo estimado por item serão desclassificadas.

12.4 – A simples apresentaça.o da proposta por si so!  implicara!  a plena aceitaça.o por parte do licitante de todas 
as condiço. es deste edital, independentemente de transcriça.o.

12.5 – A proposta so!  sera!  desclassificada se for de encontro, expressamente,  as normas e exigeEncias deste 
edital.

12.6 – Na. o sera!  considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou na. o 
previstas neste edital.

12.7  – As  propostas,  sempre  que  possí!vel,  devera.o  trazer  as  mesmas  expresso. es  contidas  no  Anexo  01, 
evitando sinoE nimos te!cnicos, omisso. es ou acre!scimos referentes aA  especificaça.o do objeto.

12.8 – Na. o sera.o aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relaça.o a cada item/lote.

12.9 – Sera.o aceitas as propostas em que constarem erros de ca! lculo nos valores propostos, reservando-se o 
Pregoeiro do certame, o direito de corrigi-los da forma seguinte:

a) O erro na multiplicaça.o de preço unita! rio pelo percentual correspondente sera!  retificado mantendo-se 
o preço unita! rio e o percentual, corrigindo-se o produto.

b) O erro na adiça.o sera!  retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo 
corrigido.

13 – DO ENVELOPE Nº 002 – HABILITAÇÃO

Os licitantes devera.o apresentar no Envelope nº 002 – HABILITAÇAN O, os documentos abaixo enumerados:

13.1 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo,  estatuto ou contrato em vigor,  devidamente registrado,  em se  tratando de sociedades 
comerciais  e  no  caso  de  sociedade  por  aço. es,  acompanhado  dos  documentos  de  eleiça.o  de  seus  atuais 
administradores;
c) Inscriça.o do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em exercí!cio;

d) Decreto de autorizaça.o, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Paí!s, e 
ato de registro ou autorizaça.o para funcionamento expedido pelo o! rga.o competente, quando a atividade assim 
o exigir.

e) Em caso de cooperativas, atas das Assembleias que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor e ata  
de eleiça. o dos administradores em exercí!cio de mandato, com arquivamento na Junta Comercial ou Carto! rio do 
Registro Civil das Pessoas Jurí!dicas (RCPJ).
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f)  Ce!dula  de  Identidade  do  representante  legal  da  licitante  (signata! rio  da  proposta),  definido  no  ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor.

g) Declaraça.o de empregado menor, conforme modelo descrito no Anexo 04.

h) Declaraça.o de inexisteEncia de fatos supervenientes, conforme modelo descrito no Anexo 04.

i)  Declaraça.o  do  licitante  de  que  na.o  tenha  sido  declarada  inidoE nea  pela  Administraça.o  Pu! blica  Federal, 
Estadual  ou  Municipal,  ou  que  esteja  cumprindo  suspensa.o  do  direito  de  licitar  e  de  contratar  com  a 
Administraça.o Pu! blica do Municí!pio de Piu! ma-ES, conforme modelo descrito no Anexo 04.

Observação: As declaraço. es de que tratam as alí!neas ‘g’, ‘h’ e ‘i’ do item 13.1 podem ser entregues em apenas  
um documento (conforme modelo do Anexo 04), ou individualmente.

13.2 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscriça.o no Cadastro Nacional de Pessoa Jurí!dica do Ministe!rio da Fazenda (Cartão CNPJ/MF);
b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, constando os seguintes documentos,  
va! lidos na data de realizaça.o da licitaça.o:

b.1)  Certida.o  de  regularidade  de  de!bitos  relativos  aA  Tributos  Federais  e  aA  Dí!vida  Ativa  da  Unia. o, 
expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

b.2) Certida.o de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o licitante;
b.3) Certida.o de regularidade com a Fazenda do Municí!pio onde for sediado o licitante.

c) Certida. o de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), com validade na data de 
realizaça. o da licitaça.o.
d) Certida.o de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
e)  Prova de inexisteEncia de de!bitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentaça. o de 
Certida. o  de  regularidade  de de!bitos  trabalhistas,  nos termos  do  Tí!tulo  VII-A  da  Consolidaça.o  das  Leis  do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

§1º. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos neste Item  
tambe!m  devera.o  ser  apresentados  pela  filial  executora  do  contrato,  sem  prejuí!zo  para  a  exigeEncia  de 
apresentaça.o dos documentos relativos aA  sua matriz.

§2º. Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, na.o se exige comprovaça.o de 
regularidade  fiscal  para fins  de habilitaça.o,  mas somente para formalizaça.o  da contrataça.o,  observadas as 
seguintes regras:

I  –  A  licitante  devera!  apresentar,  aA  e!poca  da  habilitaça.o,  todos  os  documentos  exigidos  para  efeito  de 
comprovaça.o de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restriça.o;

II - Havendo alguma restriça.o na comprovaça.o da regularidade fiscal, e!  assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
u! teis, podendo ser prorrogado a crite!rio da Administraça.o por igual perí!odo, contados da apresentaça. o dos 
documentos,  para a  regularizaça.o  da documentaça.o,  pagamento ou parcelamento do de!bito,  e  emissa. o  de 
eventuais certido. es negativas ou positivas com efeito de certida.o negativa;

III  -  A  formalizaça.o  da  contrataça.o  fica  condicionada  aA  regularizaça.o  da  documentaça.o  comprobato! ria  de 
regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadeEncia do direito aA  contrataça. o, sem 
prejuí!zo da aplicaça.o das sanço. es previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado aA  Administraça.o convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de 
classificaça.o, ou revogar a licitaça.o.

Observação: Sera.o aceitas certido. es de regularidade fiscal positivas com efeitos de negativa.

13.3 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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a) Comprovaça.o de aptida.o para fornecer o objeto ora licitado, mediante apresentaça.o de declaraça. o firmada 
por pessoas jurí!dicas pu! blicas e/ou privadas que sendo clientes da licitante, atestem a capacidade da mesma 
para proceder ao fornecimento do objeto ora licitado.

13.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA

a) Certida. o Negativa de FaleEncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurí!dica, com data 
de emissa. o de no ma!ximo 90 (noventa) dias, anteriores aA  data fixada para a sessa.o de abertura da licitaça. o. 

a.1)  Caso a Certida.o Negativa de FaleEncia e Concordata contenha prazo de validade, prevalecera!  o prazo de 
validade nela estipulado.

b) Balanço Patrimonial e Demonstraço. es Conta!beis do u! ltimo exercí!cio social, devidamente registrado na Junta 
Comercial ou o! rga.o equivalente, ja!  exigí!veis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaça. o 
financeira da empresa, vedada a sua substituiça.o ou por balancetes ou balanços proviso! rios. O balanço das 
empresas  Sociedade  AnoE nima  ou  por  Aço. es,  devera!  ser  apresentado  em  publicaça.o  no  “Dia! rio  Oficial”, 
enquanto  as  demais  devera.o  apresentar  o  balanço  autenticado,  certificado  por  contador  registrado  no 
Conselho Regional de Contabilidade, mencionando, expressamente o nu! mero do “Livro Dia! rio” e folha em que 
cada balanço se acha regularmente transcrito.
c) a comprovaça.o da boa situaça.o financeira da empresa sera!  considerada atrave!s da verificaça.o dos í!ndices de 
Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e de SolveEncia Geral (SG), de acordo com as fo! rmulas e condiço. es 
abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realiza! vel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigí!vel a Longo Prazo) =>1
LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) =>1
SG = (Ativo Geral) / (Passivo Circulante + Exigí!vel a Longo Prazo) =>1

c.1) As empresas que apresentarem resultado menor do que 1 (um), em qualquer dos í!ndices referidos na 
alí!nea  ‘c’  deste  item,  quando  de  suas  habilitaço. es  devera.o   comprovar,  considerados  os  riscos  para  a 
Administraça.o, o capital mí!nimo ou patrimoE nio lí!quido mí!nimo de 5% (cinco por cento) do valor arrematado 
para este Prega.o, na forma dos §§  2o e 3o,  do artigo 31, da Lei Federal 8.666/93, como exigeEncia imprescindí!vel 
para sua classificaça.o.

d) Os í!ndices relacionados acima sera.o apurados a partir do balanço patrimonial referido no item 13.4 alí!nea 
‘b’.

e)  As empresas  com menos  de  01  (um) ano de existeEncia  devera.o  apresentar  balanços  de  constituiça. o  e 
balancetes do meEs anterior ao da realizaça.o da presente licitaça.o, autenticados por profissional credenciado.

f) Toda a documentaça.o para a habilitaça.o e proposta comercial devera!  ser apresentada em lí!ngua portuguesa, 
sendo  admitido  o  recebimento  de  folhetos  ou  cata! logos  nos  idiomas  espanhol  ou  ingleEs,  desde  que 
devidamente traduzidos para o portugueEs por tradutor juramentado.

14 – DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO

14.1 – Declarada aberta a sessa.o pelo Pregoeiro, na.o mais sera.o admitidos novos proponentes.

14.2 – O Pregoeiro, procedera!  aA  abertura do Envelope nº. 001 – PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, pelo 
MENOR  PREÇO  GLOBAL  (MENOR  TAXA),  PARTINDO-SE  DA  TAXA  DE  ADMINISTRAÇÃO  MÍNIMA ,  de 
acordo com as propostas apresentadas pelos licitantes, considerando para tanto, as disposiço. es da Lei Federal 
nº. 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.

14.2.1 – Na.o sera.o admitidos lances ou propostas fracionadas por item.

14.3 – Sera.o desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham 
condiço. es,  que  se  opuserem a  qualquer  dispositivo  legal  vigente,  ou  que  consignarem  preços  excessivos  ou 
manifestamente inexequí!veis.
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14.4 – No curso da sessa.o, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de ate!  10% (dez por 
cento)  superiores  aAquela  podera.o  fazer  novos  lances  verbais  e  sucessivos,  quaisquer  que  sejam  os  preços 
oferecidos.

14.5 –  Na.o havendo pelo menos 3 (treEs) ofertas nas condiço. es definidas no item 14.4, podera.o os autores das 
melhores propostas, ate!  o ma!ximo de 3 (treEs) – a melhor proposta e mais duas, oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
 
14.6 – Uma vez classificada as propostas o Pregoeiro convidara!  individualmente os licitantes classificados,  de 
forma sequencial,  a apresentar lances verbais,  a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor.

14.7 – Os valores dos lances devera.o ser decrescentes e distintos.

14.8 –  A  desisteEncia  em apresentar  lance verbal,  quando convidado pelo Pregoeiro,  implicara!  a  exclusa.o  do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutença.o do u! ltimo preço apresentado pelo licitante, para efeito de 
ordenaça.o das propostas.

14.9 – O Pregoeiro durante a sessa.o, podera!  estipular normas, procedimentos, prazos e demais condiço. es que 
julgar necessa! rias, a fim de por ordem ao certame.

14.10 –  Na.o  podera!  haver  desisteEncia  dos  lances  ofertados,  sujeitando-se  o  proponente  desistente  aA s 
penalidades previstas em lei e neste edital. 

14.11 - Dos lances ofertados na.o cabera!  retrataça.o.

14.12  – Na.o  havendo  mais  interesse  dos  licitantes  em  apresentar  lance  verbal,  sera!  encerrada  a  etapa 
competitiva e ordenada aA s ofertas, exclusivamente pelo crite!rio de MENOR PREÇO.

14.13 – Em seguida, o Pregoeiro examinara!  a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao objeto 
e valor, decidindo motivadamente a respeito.

14.14 – Sendo aceita! vel a proposta sera!  aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇAN O e verificado o atendimento as 
exigeEncias habilitato! rias previstas neste edital.

14.15 – Constatado o atendimento aA s exigeEncias fixadas neste edital (PROPOSTA e HABILITAÇAN O), a licitante 
sera!  declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado POR ITEM o objeto do certame, caso na.o ocorra a manifestaça.o 
de  recurso.  No  caso  em  que  a  vencedora  seja  empresa  enquadrada  como  Microempresa  ou  Empresa  de 
Pequeno Porte, e haja problema na documentaça.o de regularidade fiscal apresentada, sera.o dados 05 (cinco) 
dias u! teis, prorroga!veis por igual perí!odo,   a critério da administração pública  , para que a mesma apresente 
sua regularizaça.o nos termos da Lei Complementar 123/06.

14.16  –  O  proponente  e!  responsa!vel  pelas  informaço. es  e  documentaço. es  apresentadas,  sendo  motivo  de 
desclassificaça.o ou inabilitaça.o a prestaça.o de quaisquer dados ou documentos falsos.

14.17 – A desclassificaça.o ou inabilitaça.o podera!  ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a 
tomar  conhecimento  de  fatos  que  contrariem  as  disposiço. es  contidas  neste  edital  ou  que  desabonem  a 
idoneidade do proponente.

 
14.18 – O Pregoeiro ou a autoridade superior podera!  solicitar esclarecimentos e promover diligeEncias,  em 
qualquer momento e sempre que julgar necessa! rio, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou 
complementar a instruça.o do processo, vedada aA  inclusa.o posterior de documento ou informaça.o que deveria 
constar originariamente em qualquer dos envelopes.

Nota 1: As Cotas distribuí!das, conforme artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014:
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“Cota  Principal”  –  Lote/itens  abertos  para  a  participaça.o  de  todos  os  interessados,  inclusive  os  que  se 
enquadrem na condiça.o de “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP” ou” Microempreendor 
Individual - MEI” e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado.

“Cota Reservada” – Lote/itens constituí!dos por ate!  25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do respectivo  
objeto, esta.o abertos para a participaça.o exclusiva de “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte –  
EPP” ou “ Microempreendor Individual - MEI”, sem prejuí!zo de sua participaça.o nos lotes da cota principal, e 
que  atuem  no  ramo  de  atividade  referente  ao  objeto  licitado,  conforme  determina  o  artigo  48  da  Lei  
Complementar n° 147/2014.

Nota 2: Na hipo! tese de uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP sagrar-se vencedora da 
Cota Principal e da Cota Reservada para o mesmo item, sera!  registrado para ambas as cotas apenas o preço 
menor, ou seja, e!  expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo item.

Nota 3: Caso na.o haja licitantes interessados no lote reservado para ME, EPP e MEI, o licitante vencedor da cota 
principal fica obrigado a fornecer/executar os itens referentes a cota reservada pelo mesmo valor oferecido na  
cota principal.

15 – DOS RECURSOS

15.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitato! rio cabem os recursos previstos na Lei Federal nº 
10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alteraço. es, sendo a autoridade superior para decidir sobre o 
recurso proposto, a Exm° Prefeita Municipal.

15.2 – Os recursos devera.o observar os seguintes crite!rios:
a) apo! s manifestar e motivar a intença.o de recurso, na sessa.o de julgamento, o licitante tera!  3 (treEs) dias para 
apresentar  as  razo. es  do  recurso,  ficando  os  demais  licitantes  desde  logo  intimados  para  apresentar 
contrarrazo. es em igual nu! mero de dias, que começara.o a correr do te!rmino do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. Recursos fora do prazo legal, na.o sera.o admitidos.

b) os recursos devera.o ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura de Piu! ma-ES, sendo dirigidos ao 
Pregoeiro, devidamente fundamentados e acompanhados da documentaça.o pertinente cabendo ao Pregoeiro 
reconsiderar ou na.o sua decisa.o, antes de submeteE -lo a Prefeita Municipal;

b.1)  o  signata! rio  do  recurso  devera!  comprovar  e  anexar  junto  ao  recurso  possuir  poderes  para  sua 
interposiça.o.

c) A falta de manifestaça.o imediata e motivada do licitante, importara!  na decadeEncia desse direito.

16 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1 – A classificaça.o das propostas, o julgamento da proposta e da habilitaça.o sera.o submetidas aA  autoridade 
superior para deliberaça.o quanto aA  sua homologaça.o e a adjudicaça.o do objeto da licitaça.o caso ocorra recurso.

16.2 – Caso na.o haja interesse recursal manifestado logo apo! s a sessa.o, o Pregoeiro e!  quem adjudicara!  o objeto, 
sendo que esta adjudicaça.o na.o produzira!  efeitos ate!  a homologaça.o pelo Prefeito.

17 – DO CONTRATO

17.1 - Decidido os recursos e homologada a licitaça.o, o licitante vencedor sera!  convocado pela Administraça. o 
para assinatura do contrato.

Avenida Aní!bal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piu! ma-ES – CEP. 29.285-000



PET Nº 3.170/2020

PAG: ______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18
LICITAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL

17.2 - A assinatura do contrato dar-se-a!  atrave!s de termo pro! prio (Anexo 05) no prazo ma!ximo de 05 (cinco) 
dias, apo! s a convocaça.o do licitante vencedor para sua assinatura, podendo o prazo ser prorrogado aA  crite!rio da 
Administraça.o.

17.3 - E�  facultado ao Municí!pio de Piu! ma-ES, quando a empresa convocada na.o assinar o termo de Contrato no 
prazo e condiço. es estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificaça.o, para fazeE -lo 
em igual  prazo e nas mesmas condiço. es propostas pelo primeiro classificado,  inclusive quanto aos preços 
atualizados em conformidade com o ato convocato! rio, ou revogar a licitaça.o independentemente da cominaça. o 
prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.

17.4 – A fiscalizaça.o do(s) contrato(s) oriundos deste Prega.o sera!  (ao) de responsabilidade da(s) Secretaria(s) 
requisitante(s).

17.5 – O presente contrato tera!  vigeEncia pelo perí!odo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo 
para! grafos do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

18 – DA ACEITAÇÃO E PAGAMENTO

18.1 – O(s) pagamento(s) sera! (a. o) de acordo com a entrega do objeto solicitado nesta licitaça.o, mediante a 
apresentaça.o  a   PMP  dos  documento(s)  fiscal(is)  ha!bil(eis),  sem  emendas  ou  rasuras  e  ter  ocorrido  o 
recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alteraço. es.

18.2 – Apo! s verificaça.o da entrega do objeto solicitado nesta licitaça.o estar de acordo com as exigeEncias do 
Edital,  o  pagamento  será  efetuado  até  o  trigésimo  dia,  mediante  a  apresentaça.o  das  respectivas 
faturas/notas  fiscais,  devidamente  atestadas  pelo(a)  Fiscal  do  Contrato,  acompanhadas  dos  respectivos 
documentos de regularidade  fiscal  (CND Federal,  Estadual,  Municipal  da sede da empresa,  INSS e FGTS) e 
trabalhista (CNDT). 

18.2.1 –  O prazo referido no item 18.2 sera!  suspenso quando houver notificaça.o para complementaça. o de 
documentaça.o ou substituiça.o do produto ou prestaça.o de serviço, abrindo-se recontagem de prazo quando de 
seu saneamento.

18.2.2  - Para  efeito  de  pagamento  para  objetos/serviços  com  entrega  programada,  a  Contratada  devera!  
apresentar junto com a nota fiscal o comprovante de entrega dos objetos/serviços, assinados por servidor da 
unidade  da  Prefeitura  Municipal  de  Piu! ma.  Este  comprovante  de  entrega  sera!  emitido  pelo  servidor 
responsa!vel  pelo  recebimento  dos  objetos/serviços;  a  quantidade  apresentada  em  nota  fiscal  deve  ser 
correspondente aos comprovantes de entrega atestados pelo servidor da P.M.P.

18.2.3 - A liquidaça.o das despesas obedecera!  rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64 e alteraço. es 
posteriores.

18.3 – Ocorrendo erros na apresentaça.o do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) sera! (a. o) devolvido(s) aA  
contratada para correça.o, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera!  contado a partir da data de 
apresentaça.o da nova fatura, devidamente corrigida.

18.4  – A  PMP  podera!  deduzir  do  pagamento  importaEncias  que  a  qualquer  tí!tulo  lhe  forem  devidos  pela 
contratada, em decorreEncia de inadimplemento contratual.

18.5 – O pagamento das faturas somente sera!  feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente  
vedada aA  contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da rede banca! ria ou de terceiros.

18.6 – Para a efetivaça.o do pagamento o licitante devera!  manter as mesmas condiço. es previstas neste edital no 
que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇAN O.

18.7 – Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIONAL devera!  apresentar, tambe!m, co! pia do “Termo de 
Opça. o” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade. 
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18.8 – Em cumprimento aA  cla!usula segunda do  Protocolo ICMS 42/2009,  os fornecedores devera. o emitir 
somente NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.

18.9 – Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIONAL devera!  apresentar, tambe!m, co! pia do “Termo de 
Opça. o” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade. 

19 – DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO

19.1  –  Por  razo. es  de  interesse  pu! blico  decorrente  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,  a  
Administraça.o podera!  revogar a licitaça.o, ou anula! -la por ilegalidade, de ofí!cio ou por provocaça.o de terceiros 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que tal ato possa gerar obrigaça.o de indenizar, 
ressalvado o disposto no para! grafo u! nico do art. 59 da Lei nº. 8.666/93. 

19.2 –  A anulaça.o do procedimento licitato! rio induz aA  do instrumento contratual, ressalvado o disposto no 
para! grafo u! nico do art. 59 da Lei 8666/93.

19.3 – No caso de desfazimento do processo licitato! rio, fica assegurado o contradito! rio e a ampla defesa.

20 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES

20.1  - O  fornecedor  ou  licitante  que  na.o  cumprir  integralmente  as  obrigaço. es  assumidas,  garantido  o 
contradito! rio e a ampla defesa, esta!  sujeito aA s seguintes sanço. es:
a) adverteEncia;
b) multa;
c) suspensa.o tempora! ria de participaça.o em licitaça.o;
d) declaraça.o de inidoneidade;
e) impedimento de licitar e contratar com a Administraça.o Pu! blica.

20.1.1 - As sanço. es previstas nas alí!neas “a”, “c”, “d” e “e” deste artigo podera.o ser aplicadas juntamente com a 
da alí!nea “b”, facultada a defesa pre!via a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias u! teis.

20.2 – advertência – nos casos de:
a) descumprimento da obrigaça.o no aEmbito do procedimento licitato! rio;
b) descumprimento de obrigaça.o em fase de execuça.o contratual.

20.3 – Multas – nos seguintes casos e percentuais:
20.3.1  -  Sera!  imposta  ao  fornecedor,  pela  autoridade  competente,  por  atraso  injustificado  na  entrega  ou 
execuça. o do contrato, e sera!  aplicada nos seguintes percentuais:
a) 0,33% (trinta e treEs cente!simos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execuça.o de serviços, 
calculado sobre o valor correspondente aA  parte inadimplente, ate!  o limite de 9,9%, que corresponde a ate!  30 
(trinta) dias de atraso;
b) 0,66 % (sessenta e seis cente!simos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execuça. o de 
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente aA  parte inadimplente, em 
cara! ter excepcional, e a crite!rio do o! rga.o contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de  
entrega, sem prejuí!zo da aplicaça.o do disposto nas alí!neas “a” e “b” deste Item;
d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicata! rio em assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraça.o, recusa parcial ou total na entrega 
do material, recusa na conclusa.o do serviço, ou rescisa.o do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte 
inadimplente;
e) 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta,  no caso de desisteEncia da proposta,  apo! s ser 
declarado vencedor, sem motivo justo;
f) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecuça.o total do contrato.
20.3.2 - A multa podera!  ser aplicada cumulativamente com outras sanço. es, segundo a natureza e a gravidade 
da falta cometida.
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20.3.3 -  A sança.o pecunia! ria prevista na alí!nea “d” do Item 20.3.1 na.o se aplica nas hipo! teses de rescisa. o 
contratual que na.o ensejam penalidades.

20.4 - Suspensão temporária de participação em licitação:
20.4.1  -  Sança.o  imposta  ao  fornecedor,  impedindo-o  temporariamente  de  participar  de  licitaço. es  e  de 
contratar com Administraça.o, pelo prazo que esta fixar e sera!  arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade 
da falta, respeitado o limite de 02 (dois) anos.

20.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração:
20.5.1 - Impedimento para licitar e contratar com a Administraça.o Pu! blica, Direta ou Indireta, pelo prazo de 
ate!  05 (cinco) anos, sem prejuí!zo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominaço. es legais, 
especificamente nas hipo! teses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, na. o 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentaça.o falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execuça.o de seu objeto, na.o mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuça.o do contrato, 
comportar-se de modo inidoE neo ou cometer fraude fiscal.

20.6 - declaraça.o de inidoneidade:
20.6.1  -  declaraça.o  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administraça.o  Pu! blica,  em  toda  a 
Federaça.o,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  puniça.o  ou  ate!  que  seja  promovida  a 
reabilitaça.o  perante  a  pro! pria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  sera!  concedida  sempre  que  o 
contratado ressarcir a Administraça.o pelos prejuí!zos resultantes e apo! s decorrido o prazo da sança.o aplicada 
com base no Item 20.4.1.
20.6.2 - A declaraça.o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administraça.o Pu! blica sera!  declarada em 
funça. o da natureza e gravidade da falta cometida.

20.7 –  As multas previstas no Item 20.3 sera.o descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas 
judicialmente, se for o caso.

20.8 –  As sanço. es previstas nos incisos I,  III e IV do item 20.1, podera.o ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II, facultada a defesa pre!via do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias u! teis.

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condiço. es estabelecidas no 
presente edital e seus anexos.

21.2 –  A PMP reserva-se o direito de efetuar diligeEncias com a finalidade de verificaça.o da autenticidade e 
veracidade dos documentos e das informaço. es apresentadas nas propostas.

21.3 – O licitante e!  responsa!vel pela fidelidade e legitimidade das informaço. es e dos documentos apresentados.

21.4 – O(a)  Pregoeiro(a)  solicitara! ,  em qualquer e!poca ou oportunidade,  informaço. es  complementares,  se 
julgar necessa! rio.

21.5 – Podera.o  ser  convidados  a  colaborar  com  o(a)  Pregoeiro(a),  quando  necessa! rio,  profissionais  de 
reconhecida competeEncia te!cnica, na.o vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como 
qualquer outro servidor desta PMP.

21.6 – Este Edital sera!  regido pelas regras e princí!pios publicistas, pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 
com suas alteraço. es, independente da transcriça.o das normas vigentes.

21.7 – O(a) Pregoeiro(a) resolvera!  os casos omissos com base no ordenamento jurí!dico vigente.

21.8 –  Informaço. es  complementares  inerentes  a  este  prega.o  podera.o  ser  obtidas  pelos  interessados  pelo 
telefone (28) 3520-5577, em dias u! teis no hora! rio de 08h aA s 18h, e-mail pregao@piuma.es.gov.br.  
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21.9 –  O(a) Pregoeiro(a) pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar 
proposta mais vantajosa para a Administraça.o.

21.10 – As normas que disciplinam este Prega.o sera.o sempre interpretadas em favor da ampliaça.o da disputa 
entre os proponentes, desde que na.o comprometam o interesse da Administraça.o, a finalidade e a segurança da 
contrataça.o.

21.11– Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcriça.o:
ANEXO 01 – Termo de RefereEncia;
ANEXO 02 – Modelo de Credenciamento;
ANEXO 03 – Modelo de Declaraça.o de Atendimento aA s ExigeEncias Habilitato! rias;
ANEXO 04 – Modelo de Declaraça.o de Atendimento ao Inciso XXXIII, Art. 7º, da Constituiça.o Federal, Modelo de 
Declaraça. o de SupervenieEncia, Modelo de Declaraça.o de Idoneidade;
ANEXO 05 - Minuta de Contrato
ANEXO 06 – Modelo de proposta Comercial

Piu! ma/ES, 20 de julho de 2020.

Leônidas V. B. Figueiredo
Pregoeiro 
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ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA - TR
Nº [00/AA]

DATA: 03/01/2020

VALIDADE DESTE TERMO

Este termo so!  tera!  validade se for acompanhado do pedido inicial para:
- Aquisiça. o de Materiais de Consumo;
- Serviços;

1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE
TODAS AS SECRETARIAS

2 – DO OBJETO
O objeto do presente instrumento visa a contrataça. o de empresa especializada na prestaça.o de serviços de gerenciamento da 
frota  municipal  de veí!culos,  ma! quinas e equipamentos,  de  forma continuada,  atrave!s  de  sistema informatizado,  englobando 
administraça. o,  controle,  compreendendo  manutença. o  preventiva  e  corretiva,  inclusive  todas  as  peças  necessa! rias  para  a 
execuça. o  dos  serviços,  por meio de rede credenciada,  a  fim  de atender  as  necessidades  dos  veí!culos,  ma! quinas,  tratores  e 
equipamentos da Prefeitura Municipal de Piu! ma.

3 – DA JUSTIFICATIVA
Os veí!culos pertencentes ao Municí!pio, necessitam de manutença.o preventiva e corretiva para seu perfeito funcionamento, tendo 
em vista, o desgaste natural pelo tempo e a utilizaça. o dos mesmos em atividades institucionais.
Visando a melhor qualidade no trato com o bem pu! blico, maior eficieEncia,  celeridade, economicidade, controle,  precisa. o das 
informaço. es e reduça. o do tempo de compilaça. o e ana! lise de dados, bem como reduça.o dos custos e aprimoramento da qualidade 
dos  serviços  que  envolvem  a  manutença. o  e  funcionalidade  da  frota  de  veí!culos,  sem  contar  com  condiço. es  ideais  para 
desenvolver uma regular manutença. o preventiva e corretiva dos veí!culos atrave!s de um controle mais eficiente desses serviços, 
ainda por se tratar de serviços que sua interrupça. o ou descontinuidade afetam diretamente a atividade fim, torna-se evidente a 
necessidade de uma contrataça. o de natureza continuada.

4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FICHA FONTE

Administraça. o
000004001.0412200072.011 – 339030

Material de consumo
74

1001/1530

Administraça. o
000004001.0412200072.011 -  339039

Outros Serviços Terceiros PJ
78 1001 / 1530

Governo e Planejamento
000005001.042100082.016 – 339030

Material de  consumo
110

1001/1530

Governo e Planejamento
000005001.0412100082.016 – 339039

Outros Serviços Terceiros PJ
113 1001 / 1530

Educaça. o
(Secretaria)

000007001.1212200112.022 – 339030
Material de consumo

166 1111

Educaça. o
(Secretaria)

000007001.1212200112.022 – 3390309
Outros Serviços Terceiros PJ

169 1111

Educaça. o/ Pre! -escola
(transp. Escolar)

000007001.1236500122.036 – 339030
Material de Consumo 274 1111

Educaça. o/ Pre! -escola
(transp. Escolar)

000007001.1236500122.036 – 3390390
Outros Serviços Terceiros PJ

275 1111

AssisteEncia Social
(Secretaria)

000009001.0812200222.068 – 339030
Material de  consumo 306 1001/1530

AssisteEncia Social
(Secretaria)

000009001.0812200222.068 – 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

310 1001 / 1530

AssisteEncia Social
(Conselho Tutelar)

000009001.0824300222.069 – 339030
Material de consumo

326 1001 / 1530

AssisteEncia Social 000009001.0824300222.069 – 339039 329 1001 / 1530
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(Conselho Tutelar) Outros serviços  Terceiros PJ
AssisteEncia Social

(Bolsa Famí!lia)
000009001.0812200222.068 – 339030

Material de  consumo
338

1001/1530

AssisteEncia Social
(Bolsa Famí!lia)

000009001.0812200222.068 – 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

340 1001/1311

AssisteEncia Social
(CRAS)

000009001.0824400232.072 – 339030
Material de consumo

346
1001/1390001/

1311

AssisteEncia Social
(CRAS)

000009001.0824400232.072 – 339039
Outros Serviços Terceiros PJ 338 1001/1390001/

1311
AssisteEncia Social

(CREAS)
000009001.0824400242.076 – 339030

Material de consumo
359 1001/1390001/

1311
AssisteEncia Social

(CREAS)
000009001.0824400242.076 – 339039

Outros Serviços Terceiros PJ
361 1001/1390001/

1311
AssisteEncia Social

(Casa de Passagem)
00009001.0824400252.077 – 339030

Material de consumo
367

1001/1390001/
1311

AssisteEncia Social
(Casa de Passagem)

00009001.0824400252.077 – 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

369
1001 / 1390001/

1311
Agricultura e Pesca

(Secretaria)
000013001.2060600382.106 – 339030

Material de consumo
535 1001/1530

Agricultura e Pesca
(Secretaria)

000013001.2060600382.106 – 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

538 1001 / 1530

Agricultura e Pesca
(Manut. Veí!culos)

000013001.2060600382.106 – 339030
Material de consumo 548 1001/1530

Agricultura e Pesca
(Manut. Veí!culos)

000013001.2060600382.106 – 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

550 1001/1530

Obras e Serviços
(Secretaria)

000014001.0412200402.111 – 339030
Material de consumo

580 1001/1530

Obras e Serviços
(Secretaria)

000014001.0412200402.111 – 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

584 1001 / 1530

Sau! de
(Secretaria)

000008001.1030200162.048 – 339030
Material de consumo

7 1211/1530

Sau! de
(Secretaria)

000008001.1030200162.048 - 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

11 1211/1530

Sau! de
( At. Ba! sica )

000008001.1030100172.052 - 339030
Material de consumo

39 1211/1214/1530

Sau! de
( At. Ba! sica )

000008001.1030100172.052 - 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

43 1211/1214/1530

Sau! de
(Hospital)

000008001.1030200182.058 - 339030
Material de consumo

89 1211 / 1212 / 1530

Sau! de
(Hospital)

000008001.1030200182.058 - 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

92 1211 / 1212 / 1530

Sau! de
(As. FarmaceEutica)

000008001.1030300192.062 - 339030
Material de consumo

115 1211/1530

Sau! de
(As. FarmaceEutica)

000008001.1030300192.062 - 339039
Outros Serviços Terceiros PJ

A criar 1211/1530

Sau! de
(vig. sanita! ria)

000008001.1030400202.066 – 339030
Material de consumo

124 1211/1530

Sau! de
(vig. sanita! ria)

000008001.1030400202.066 – 339039
Outros serviços terceiros PJ

127 1211/1530

Sau! de
(vig. ambiental)

000008001.1030500202.065 – 339030
Material de consumo

143 1211/1530

Sau! de
(vig. ambiental)

000008001.1030500202.065 – 339039
Outros serviços terceiros PJ

145 1211/1530

5 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

Base de Caracterí!sticas dos produtos – Anexo I
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6 – DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Conforme especificaço. es na OS

7 – DO PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
7.1 Os serviços prestados nos Contratos derivados do presente Termo de RefereEncia devera. o atender aA s necessidades de 
manutença.o da frota municipal abrangendo:
        a) Veí!culos em geral (automo! veis, pickups, caminho. es , micro-oE nibus, vans, maquina! rio pesado, etc...);
        b) Reviso. es em concessiona! rias, conforme marca dos veí!culos em perí!odo de garantia de fa! brica;

7.1.1 Compo. em a frota municipal os veí!culos e equipamentos descritos no Anexo I.a, entregues em comodato ou de terceiros 
derivados de sinistro.
7.2. O atendimento dos serviços de manutença. o bem como o fornecimento de materiais devera!  ocorrer por meio de rede 
credenciada de oficinas multimarcas, centros automotivos e concessiona! rias, em cara! ter contí!nuo e ininterrupto, que inclui o 
fornecimento de peças e insumos, abrangendo todas as a! reas e especialidades afetas aA  integridade dos veí!culos e relativos aA  
manutença.o preventiva e corretiva, ana! lise, avaliaça. o e diagno! stico, desmontagem, montagem, retificaça. o, reparaça. o, correça. o, 
restauraça. o, reposiça.o, complementaça. o e conservaça. o:
7.2.1. Rede Credenciada de Manutença. o Preventiva - compreende todos os serviços executa! veis em oficinas multimarcas / 
centros automotivos / concessiona! rias, obedecendo-se as recomendaço. es do fabricante do veí!culo. Sa. o exemplos de manutença. o 
preventiva:
Troca de pneus;
 Protetores e caE maras;
 Alinhamento, balanceamento e cambagem de rodas;
 Troca de o! leo de motor, caE mbio, diferencial, o! leo de freio, lí!quido de arrefecimento;
 Filtro de o! leo, de ar e de ar condicionado; - Lubrificaça. o de veí!culos;
 Lavagem simples e completa, inclusive de motor;
 Lavagem geral com polimento, aspiraça. o e lubrificaça. o;
 Reposiça. o de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador;
 Substituiça. o de itens de motor;
 Limpeza de motor e bicos injetores;
 Regulagem de bombas e bicos injetores;
 Troca de lona e pastilha de freio, mangueiras;
 Outros serviços constantes no manual dos veí!culos/equipamentos.

7.2.2. Rede Credenciada de Manutença. o Corretiva e Pesada - compreende todos os serviços executa! veis em oficinas 
multimarcas / centros automotivos / concessiona! rias, que venham a ocorrer fora dos estabelecidos para a manutença. o 
preventiva, para correça. o de defeitos aleato! rios resultantes do desgaste e/ou deficieEncias de operaça.o, manutença. o e fabricaça.o, 
garantindo a operacionalidade do veí!culo, ale!m de preservar a segurança de pessoas e materiais. Sa.o exemplos de manutença. o 
corretiva:
 Serviços de retí!fica de motor;
 Montagem e desmontagem de jogo de embreagem;
 Serviços de instalaça. o ele! trica;
 Serviços no sistema de injeça.o eletroE nica;
 Capotaria;
 Tapeçaria;
 Funilaria e pintura;
 Serviços no sistema de arrefecimento;
 Serviços no sistema de ar-condicionado;
 Serviços de vidraçaria;
 Serviços de borracharia;
 Reboque de veí!culos;
 Entre outros da espe!cie.
7.2.3. Rede credenciada especializada em instalaça. o e manutença. o de acesso! rios;
7.2.4. Rede credenciada especializada em confecça. o de chaves comuns e codificadas, incluindo atendimento in loco.
7.2.5. Rede credenciada especializada em transporte em suspenso, por guinchamento, para remoço. es e socorros mecaE nicos 
(AssisteEncia 24 h).
7.2.6. Fornecimento de peças, pneus e aditivos atrave!s de uma rede de distribuiça. o, cobrindo todo o municí!pio de Piu! ma ou em 
Municí!pios em que se encontrem os veí!culos.

7.3.  Treinamentos  de  todos  os  gestores  e  usua! rios  envolvidos  na  utilizaça. o  da  soluça. o  proposta,  a  serem  realizados  nas 
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instalaço. es desta Prefeitura, num prazo ma! ximo de 05 (cinco) dias u! teis contados da data de entrega dos dados cadastrais dos 
usua! rios, por meio da Secretaria Municipal de Administraça. o.

7.4.  A  CONTRATADA  devera!  tornar  disponí!vel  aA  CONTRATANTE,  sendo  considerado  como  base
operacional  a  Secretaria  de  Administraça.o,  sistema  em  ambiente  web,  de  gerenciamento  de  serviços,  cuja  tecnologia  
possibilite/forneça  um  perfil  mí!nimo  de  funcionalidade,  conforme  descrito
nos itens abaixo:

7.4.1 - Organizar cada Secretaria participante ao contrato distribuindo a gereEncia dos veí!culos desta aos seus respectivos fiscais 
do contrato;
7.4.2 - Permitir o cadastramento dos funciona! rios que tera. o acesso ao sistema em treE s ní!veis; o de administrador (com amplos  
poderes no sistema), o de fiscal (com poderes de operaça. o do sistema) e o do usua! rio (apenas com acesso a consultas e geraça. o 
de relato! rios), configurando as respectivas permisso. es a cada grupo de usua! rios.
7.4.3 - Permitir a parametrizaça. o do cadastro da frota municipal, com a indicaça. o da Secretaria responsa! vel e vinculaça. o dos 
veí!culos aA s fontes recursais disponí!veis;
7.4.4 - Abertura de Ordens de Serviço on-line, com campo especí!fico para indicaça. o da fonte dos recursos;
7.4.5 - Recebimento de orçamentos on-line;
7.4.6 - Cotaça. o de preços de peças, acesso! rios e serviços on-line para toda a rede credenciada;
7.4.7  -  Possibilitar  ao  usua! rio  que  encaminhe  pedido  de  cotaça. o  de  preços  aA  rede  credenciada  em  bloco,  por  grupo  de 
informaço. es como endereço completo e capacidade de atendimento de acordo com a natureza do serviço;
7.4.8 - Avaliaça. o e aprovaça. o on-line de orçamentos de peças, acesso! rios e serviços;
7.4.9 - Permitir o cadastro e o controle do saldo das fontes de recursos cadastradas, com bloqueio automa! tico dos serviços que 
ultrapassem o saldo cadastrado;
7.4.10 - Acompanhamento on-line do status dos serviços que estiverem sendo efetuados;
7.4.11 - Sistema integrado de informaço. es que permita geraça. o de relato! rios gerenciais;
7.4.12 - Sistemas tecnolo! gicos integrados que viabilizem a autorizaça. o para realizaça. o dos serviços de manutença. o, reparos e 
fornecimento de peças e acesso! rios para os veí!culos da frota da CONTRATANTE junto ao estabelecimento da rede, por meio de 
senha fornecida aos gestores/fiscais designados pelas Secretarias;
7.4.13 - Utilizaça. o de rede credenciada, com amplo nu! mero de estabelecimentos, preferencialmente no Municí!pio de Piu! ma e 
adjaceEncias, bem como nos Municí!pios em que se encontrem os veí!culos, no caso de possí!veis deslocamentos, preparadas para 
aceitar transaço. es com as senhas dos usua! rios do sistema;
7.4.14 -  Banco  de dados para fornecimento de relato! rios  gerenciais  com histo! ricos  dos  serviços  executados e  despesas  de  
manutença.o de cada um dos veí!culos da frota, fornecendo, inclusive, í!ndice de atendimento por tempo de serviço;
7.4.15 - Base de dados hospedada em host que suporte todos os dados necessa! rios ao funcionamento aceita! vel do sistema, bem 
como utilizar banco de dados relacional, com suporte MySQL, PostgreSQL e/ou SQL Server;
7.4.16 - Sistema hospedado em host compatí!vel com as demandas de acesso, taxa de transfereEncia e capacidade da Prefeitura 
Municipal de Piu! ma, para que sua utilizaça. o flua de forma aceita! vel.
7.4.17-  São considerados USUÁRIOS todos aqueles designados por suas Secretarias e que se responsabilizarão exclusivamente pela  
fiscalização  e  gerenciamento  dos  serviços  relativos  aos  veículos  alocados  em  sua  Secretaria,  aos  quais  a  CONTRATADA  tornará 
disponíveis  senhas de acesso  ao sistema web de gerenciamento,  em diferentes  níveis,  conforme o  caso,  e  segundo  listagem da  
alocação dos veículos fornecida pela administração.
7.5- Os estabelecimentos integrantes da rede da CONTRATADA deverão fornecer garantia conforme estabelecido abaixo:

7.5.1 O prazo de garantia para os serviços, peças e acesso! rios aplicados, sera!  de no mí!nimo 03 (treE s) meses 

da data de emissa. o da nota fiscal ou:

7.5.2 Para veí!culos: 5.000km (cinco mil quiloE metros) rodados contados do registro de quilometragem cons-

tante na Ordem de Serviço no sistema da CONTRATADA.

7.5.3 Para ma! quinas: 500h (quinhentas horas) de trabalho contados do registro de horas constante na Or-

dem de Serviço no sistema da CONTRATADA.

7.5.4 O prazo de garantia para os serviços, peças de retí!fica de motor, sera!  de no mí!nimo 06 (seis) meses da 

data de emissa.o da nota fiscal ou:

7.5.5 Para veí!culos: 10.000km (dez mil quiloE metros) rodados contados do registro de quilometragem cons-

tante na Ordem de Serviço no sistema da CONTRATADA.

7.5.5.1 Para ma! quinas: 1.000h (mil horas) de trabalho contados do registro de horas constante na Or -

dem de Serviço no sistema da CONTRATADA.

7.5.6 Para os serviços de lanternagem e pintura o prazo e!  de 12 (doze) meses.
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7.5.7 As peças utilizadas nos serviços podera. o ter garantia diferenciada, desde que seja por um perí!odo su-

perior aA  garantia mí!nima.

7.5.8 Durante o prazo de garantia, sem quaisquer oE nus para Prefeitura, os estabelecimentos credenciados, aA s 

suas expensas, esta. o obrigadas a:

7.5.8.1 - Substituir o material defeituoso;

7.5.8.2 - Corrigir defeitos de fabricaça. o;
Trocar o material, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de comunicaça.o realizada pelo 

fiscal / gestor do contrato.

7.6 O estabelecimento credenciado responsa! vel pela avaliaça. o do veí!culo devera!  expedir um orçamento conten-

do a relaça. o de peças e serviços necessa! rios aA  manutença. o do veí!culo, para abertura da Ordem de Serviço, de 

acordo com os requisitos estabelecidos.

7.6.1 A Ordem de Serviço a ser expedida pelo estabelecimento credenciado sera!  composta pelas 

discriminaço. es dos serviços e/ou peças a serem executados/trocadas, tempo de execuça.o do serviço, o custo de 

ma. o de obra e de peças, preços de peça, desconto em peça, data de entrada e saí!da do veí!culo.

7.6.2 A manutença. o devera!  ocorrer de acordo com o tempo padra. o de manutença. o do fabricante 

dos respectivos veí!culos (Tabela de refereEncia ASSORVES/SINDIREPA, disponí!vel em http://simuladortabela-

temparia.com.br/ ou outra existente), mencionada no orçamento realizado e enviado para aprovaça. o da CON-

TRATANTE.

7.7 Cadastrada a Ordem de Serviço, sera. o aleatoriamente selecionados pelo menos mais 02 (dois) estabeleci-

mentos credenciados, capazes do atendimento de acordo com a natureza do serviço, que devera. o elaborar orça-

mentos para ana! lise do CONTRATANTE, para fins de comparaça. o do valor da Ordem de Serviço.

7.8 Os estabelecimentos credenciados devera. o atender no prazo ma!ximo de 24 (vinte e quatro) horas a toda e 

qualquer solicitaça. o de orçamento que venha a receber da CONTRATANTE, inclusive de serviço de traslado de ve-

í!culos, por meio de guincho, quando for o caso, por meio dos canais ja!  elencados.

7.9 A CONTRATANTE devera!  adquirir as peças e acesso! rios atentando para o melhor desconto ofertado pela 

rede conveniada, sendo considerado como crite! rio a proximidade do local onde o serviço sera!  executado, avali-

ando-se o custo/benefí!cio.

7.10Os serviços so!  podera. o ser executados apo! s o envio on-line, pela empresa credenciada, de orçamento deta -

lhado, atrave!s dos menus eletroE nicos apropriados existentes no ambiente web da CONTRATADA, e respectiva au -

torizaça.o pelos fiscais designados pelas Secretarias, que se pronunciara. o apo! s ana! lise e avaliaça. o dos orçamentos 

a eles submetidos previamente.

7.11Sera. o designados fiscais de contrato, servidores para executar a gesta. o administrativa e financeira do contra-

to, bem como operacionalmente, as aço. es de acompanhamento fí!sico, controle e fiscalizaça.o do contrato, desem-

penhando papel de Representante (s) da Administraça. o que trata art. 67 da Lei 8.666/93.

7.12 A CONTRATADA devera!  fornecer as garantias e segurança do sistema conforme a seguir:

7.12.1 A autorizaça. o para qualquer operaça. o somente sera!  possí!vel apo! s digitaça. o de uma senha 

va! lida do usua! rio;

Cancelamento e/ou bloqueio de senha somente pela unidade gestora, autorizada pelo Secreta! rio de Admi-

nistraça. o;

7.12.2 O uso indevido de senha na. o autorizada, cancelada ou bloqueada, sera!  considerado falha do 

sistema e as despesas efetivas sera. o suportadas pela CONTRATADA.
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7.12.3 Ao termino do contrato todos os dados referentes aos serviços executados, devidamente re-

lacionados aos veí!culos da frota, devera. o ser disponibilizados em arquivo texto para migraça. o e/ou utili-

zaça.o futura da contratante.

7.13Os equipamentos necessa! rios para operaça.o  do sistema devera. o  ser disponibilizados pela CONTRATADA 

com os custos relativos inclusos na taxa de administraça. o cobrada.

8 – DA GARANTIA
A rede credenciada da licitante vencedora devera!  atender as seguintes exigeEncias:

Possuir conexa.o com a rede Internet por meio de equipamentos;
Disponibilizar instalaço. es mí!nimas como: boxes de serviços cobertos e delimitados em pa! tio pavimentado, dotados de bancadas 
de alvenaria com revestimento ceraE mico ou com chapas de metal;
Possuir equipamentos eletroE nicos apropriados para aferiço. es e regulagens de motores, balanceamentos e geometrias de rodas;
Dispor de ferramentas atualizadas para atendimento da frota da respectiva categoria de sua responsabilidade;
Dispor de a! rea fí!sica adequada aA  prestaça.o dos serviços de manutença. o;
Dispor de equipe te! cnica especializada;
Executar  os  serviços  de  manutença. o  preventiva  e  corretiva  de  acordo com sua  especialidade,  com fornecimento  de peças,  
componentes  e  demais  materiais  destinados  aA  manutença. o  da  frota  de  veí!culos  da  CONTRATANTE,  nas  suas  instalaço. es, 
independentemente ou na. o da marca do veí!culo;
Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuí!zo causado por ela, seus empregados, representantes ou prepostos, direta 
ou indiretamente, inclusive aos decorrentes de serviços prestados ou peças fornecidas com ví!cios ou defeitos, durante os prazos  
de validade das garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato.
Responsabilizar-se integralmente pelos veí!culos recebidos da CONTRATANTE, incluindo todos os pertences, acesso! rios e objetos 
nele contidos, obrigando-se aA  reparaça. o total da perda em casos de furto ou roubo, inceEndios ou acidentes, independente de 
culpa, na. o transferindo tal responsabilidade a possí!veis sub-licitantes vencedoras ou terceiros, desde o momento do recebimento 
do veí!culo para orçamento ate!  a entrega do bem ao CONTRATANTE.
Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de te! cnica e ferramental adequados, devolvendo 
os veí!culos para a CONTRATANTE em perfeitas condiço. es de funcionamento, observando-se as seguintes condiço. es:
a. Executar fielmente dentro das melhores normas te! cnicas os serviços que lhe forem confiados, de acordo com as especificaço. es 
de fa! brica e rigorosa observaE ncia aos demais detalhes emanados e/ou aprovados pela CONTRATANTE, bem como executar tudo 
o que na. o for explicitamente mencionado, mas que seja necessa! rio aA  perfeita execuça. o dos serviços.
b. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente aA  sua custa e risco, no total ou 
em parte e dentro de um prazo na. o maior que o original,  as peças substituí!das ou serviços executados com ví!cios, defeitos,  
incorreço. es, erros, falhas, imperfeiço. es ou recusados pela CONTRATANTE, decorrente de sua culpa, inclusive por emprego de 
ma.o-de-obra, acesso! rios ou materiais impro! prios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para justificar  
qualquer cobrança adicional,  a  qualquer  tí!tulo,  mesmo nas  aquisiço. es  e  serviços  recebidos  pela  CONTRATANTE,  mas cujas 
irregularidades venham a surgir quando da aceitaça.o e/ou dentro do prazo de garantia.
c.  Somente  utilizar  peças,  materiais  e  acesso! rios  genuí!nos,  originais  ou  similares  de primeiro  uso,  desde que atendidas  aA s 
recomendaço. es do fabricante do veí!culo, na. o podendo valer-se, em nenhuma hipo! tese, de itens recondicionados, salvo nos casos 
excepcionais com autorizaça.o escrita da CONTRATANTE.
d. Fornecer em seu orçamento a relaça. o 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 aprovaça. o da CONTRATANTE.
e. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamaço. es, se obrigam prontamente a 
atender.
f.  Responder  por  danos  e  desaparecimento  de  bens  materiais  e  avarias  (equipamentos  acesso! rios),  causadas  por  seus 
empregados, prepostos, ou aA s sub-licitante vencedoras.
g. Na.o aplicar materiais / serviços sem pre!via autorizaça. o da CONTRATANTE.
h. Manter estrutura de Guincho ou Reboque credenciado para atendimento, quando necessa! rio, para transporte do veí!culo com 
avaria.
i. Disponibilizar local adequado para inspeça.o pre!via de todas as peças a serem substituí!das nos veí!culos, fornecendo relaça. o e 
seus respectivos co! digos, que sera. o verificados pelo Fiscal do Contrato, pela CONTRATANTE.
j. Aceitar inspeça.o de vistoria, laudo te! cnico a ser realizado nos veí!culos consertados / recuperados, que tenham envolvimento  
em acidente automobilí!stico,  tendo resultado danos de me!dia monta.  Entendendo por me!dia monta,  os danos sofridos pelo 
veí!culo quando forem afetados os seus componentes mecaE nicos e estruturais, envolvendo substituiço. es de equipamentos de 
segurança especificados pelo fabricante.
k.  O pagamento das despesas relativas  aA s  vistorias e laudos te! cnicos,  nas hipo! teses a que se referem o item anterior,  sera. o 
liquidadas atrave!s do contrato, sendo que a liquidaça. o somente ocorrera!  com a emissa. o da respectiva vistoria e / ou laudo.

9 – DA VIGÊNCIA
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12 meses a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93

10 – DA ESTIMATIVA DE VALOR
Conforme mapa de apurações

11 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
11.1 – Em conformidade com os artigos 73 da lei nº 8.666/93, o objeto deste contrato sera!  recebido da seguinte forma:
11.2 – Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificaça. o da conformidade dos produtos com as 

especificaço. es deste termo de RefereEncia;
11.3 – Definitivamente, em ate!  8(oito) horas apo! s o recebimento proviso! rio, mediante atesto na nota fiscal/fatura, apo! s 

a verificaça. o da qualidade dos produtos e aceitaça. o pela equipe de fiscalizaça.o do contrato;
11.4 – Na. o sera. o admitidos para efeito de recebimentos itens que estejam em desacordo ou conflitantes com quaisquer 

especificaço. es prescritas neste Termo de refereEncia.
12– DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
12.1  Credenciar  oficinas  multimarcas,  centros  automotivos,  concessiona! rias,  distribuidores  de  peças  e  pneus  e 

transporte de suspensa.o por guinchamento, para remoço. es e socorro mecaE nico, sempre que houver interesse desta 
municipalidade, independentemente da bandeira, nas localidades e percursos previstos.

12.2 Garantir que na. o possam ser executadas quaisquer manutenço. es em veí!culos que na. o estejam cadastrados na frota 
do CONTRATANTE.

12.3 Zelar  para  que  toda  peça  nova  e  original  cobrada  foi  realmente  instalada  nos  veí!culos  da  frota  da  Prefeitura 
Municipal de Piu! ma, bem como garantir a devoluça. o das peças substituí!das a Prefeitura (que, na ocasia.o, optara!  por 
retira! -la ou deixa! -la com o prestador), exceto quando a substituiça. o acontecer “na base de troca”, por solicitaça.o ou 
com autorizaça. o formal do fiscal.

12.4 Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuí!zos causados ao 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  
ideEnticas hipo! teses, ressalvada a hipo! tese de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada.

12.5 Manter durante toda a execuça. o do contrato, em compatibilidade com as demais obrigaço. es assumidas, todas as 
condiço. es de habilitaça. o e qualificaça.o exigidas no processo licitato! rio, a ser realizado.

12.6 Zelar para que as oficinas multimarcas / centros automotivos / concessiona! rias, rede de distribuiça. o de peças e 
pneus credenciados forneçam peças,  componentes,  acesso! rios e outros materiais  de uso automotivo solicitados, 
sejam eles distribuí!dos ou comercializados pelo fabricante ou montadora dos veí!culos, ou pelo come!rcio e indu! stria 
automotivos e afins, definidas pelas seguintes caracterí!sticas e procedeEncias:

12.7 Originais,  genuí!nos,  produzidos  e/ou  embalados  e  com  controle  de  qualidade  do  fabricante  ou  montadora  do 
veí!culo e constantes de seu cata! logo, ou;

12.8 Originais,  do  fabricante  fornecedor  da  montadora  dos  veí!culos,  atendidos  os  mesmos  padro. es  e  ní!veis  de 
qualidade por esta exigidos, recomendados ou indicados e constantes de seu cata! logo, ou;

12.9 De outros fabricantes, cujo produto atenda os ní!veis de qualidade e aplicabilidade recomendados ou indicados pelo 
fabricante ou montadora do veí!culo, constantes ou na. o de seu cata! logo, sob solicitaça.o ou autorizaça. o formal do 
Municí!pio de Piu! ma, caso demonstrada a impossibilidade de atendimento com base nos dois subitens anteriores.

12.10 Relatar ao CONTRATANTE qualquer irregularidade observada em virtude da prestaça.o dos serviços e prestar os 
esclarecimentos que forem solicitados, atendendo, prontamente, aA s reclamaço. es e solicitaço. es.

12.11 Fornecer sistema de gerenciamento eletroE nico com interface WEB, opera! vel em navegadores padra. o de mercado 
como Mozilla Firefox e Google Chrome, em suas verso. es esta! veis mais recentes, e que permita total compatibilidade 
com os sistemas operacionais do CONTRATANTE.

12.12 Responsabilizar-se pela empresa subcontratada, indicada em sua proposta de preços para a execuça. o dos serviços 
de instalaça. o dos softwares, se for o caso.

12.13 Fornecer senhas individuais para os servidores indicados pelo CONTRATANTE.

12.14 O sistema devera!  permitir que na. o ocorra a interrupça. o do serviço e garantir todos os controles previstos, ficando 
todos os dados da transaça.o registrados no sistema;
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12.15 Treinar e capacitar os funciona! rios indicados pelo CONTRATANTE, habilitando-os a utilizar todos os recursos do 
sistema.

12.16 Possuir no Municí!pio de Piu! ma e proximidades, bem como nos Municí!pios em que se encontrem os veí!culos (no 
caso de possí!veis deslocamentos), rede credenciada com capacidade de operaça.o.

12.17 A fim de assegurar a competitividade entre os prestadores de serviço e garantir a realizaça. o de pelo menos 03 
(treE s) orçamentos, a empresa vencedora devera!  credenciar no prazo ma! ximo de 30 (trinta) dias apo! s a assinatura 
do contrato,  e  manter sob pena de rescisa. o  contratual,  a  rede de estabelecimentos,  devidamente habilitados e 
equipados para aceitar as transaço. es do seu sistema, no mí!nimo nos seguintes municí!pios:

12.18 Apo! s  firmar  o  Termo  de  Compromisso  a  empresa  tera!  20  (vinte)  dias  para  credenciar  pelo  menos  03  (treE s) 
Estabelecimentos nos Municí!pios: - Piu! ma, Vila Velha, Vito! ria, Cariacica, Viana, Guarapari, Iconha, Serra e Cachoeiro 
de Itapemirim, por sediarem grande parte da rede autorizada para prestaça. o de serviços, bem como serem destino 
de  grande  parte  das  viagens  intermunicipais  realizadas  pelos  veí!culos  da  CONTRATANTE.  E  visando  a 
economicidade e logí!stica do Municí!pio.

12.19 Nos  demais  Municí!pios  do  Espí!rito  Santo,  na. o  e!  necessa! rio  o  credenciamento  dentro  do  prazo  de  vinte  dias, 
podendo a contratante solicitar credenciamento conforme demanda.

12.20 Autorizar a realizaça. o dos serviços junto aos estabelecimentos credenciados, logo apo! s aprovaça. o do orçamento 
pelo fiscal.

12.21 Remunerar  pontualmente  a  rede  de  estabelecimentos  credenciados,  pelo  valor  constante  do  orçamento 
previamente aprovado e efetivamente despendido, ficando claro que a Prefeitura Municipal de Piu! ma na. o responde 
solida! ria ou subsidiariamente por estes pagamentos, que sa. o de total responsabilidade da CONTRATADA.

12.22 Sempre que houver necessidade, a empresa que prestara!  os serviços objeto deste Termo de RefereEncia devera!  
ampliar  e  disponibilizar  a  rede  de  estabelecimentos  credenciados,  incluindo  outras  localidades,  mediante  
solicitaça.o desta municipalidade.

12.23 Estabelecimento da rede credenciada da CONTRATADA que executar os serviços devera!  reparar, corrigir, remover, 
substituir,  desfazer e/ou refazer,  prioritariamente e exclusivamente aA  sua custa e risco, no total  ou em parte e 
dentro de um prazo na. o superior ao prazo inicial estabelecido, as peças substituí!das ou serviços executados com 
ví!cios, defeitos, incorreço. es, erros, falhas, imperfeiço. es ou recusados pelo fiscal, decorrentes de sua culpa, inclusive 
por emprego de ma. o de obra, acesso! rios ou materiais impro! prios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa 
ser  invocado  para  justificar  qualquer  cobrança  adicional,  a  qualquer  tí!tulo,  mesmo  nas  aquisiço. es  e  serviços 
recebidos pela Prefeitura, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitaça. o e/ou dentro do prazo de 
garantia.

12.24 CONTRATADA  devera!  designar  um  preposto,  aceito  pela  administraça.o,  para  representa! -la  na  execuça.o  do 
contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e substituto em suas auseEncias.

12.25 A CONTRATADA deve disponibilizar site seguro que utilize HTTPS, com acesso por usua! rio e senha, e conter links 
que possibilitem o download de pelo menos os u! ltimos 05 (cinco) backups completos mais recentes da base de 
dados do sistema;

12.25.1 O backup deve ser realizado pela CONTRATADA diariamente e de forma automa! tica;
12.25.2 A CONTRATADA deve disponibilizar script compatí!vel com sistema operacional Windows Server 2016, capaz 

de realizar download dos backups disponibilizados de forma automatizada;
12.25.3 O script deve ser capaz de ser executado atrave!s do Agendador de Tarefas do Windows Ser-

ver 2016.

12.26 Responsabilizar-se pelos ví!cios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Co! digo 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

12.27 Atender prontamente a quaisquer exigeEncias da Administraça. o, inerentes ao objeto do presente prega. o.

12.28 Manter, durante toda a execuça.o do contrato, em compatibilidade com as obrigaço. es assumidas, todas as condiço. es 
de habilitaça. o e qualificaça. o exigidas no prega. o.
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12.29 Na. o  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as  obrigaço. es  assumidas,  nem 
subcontratar  qualquer  das  prestaço. es  a  que  esta!  obrigada,  exceto  nas  condiço. es  autorizadas  no  Termo  de 
RefereEncia ou na minuta de contrato.

12.30 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos,  encargos trabalhistas,  previdencia! rios,  fiscais,  comerciais,  taxas, 
fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestaça. o de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir 
na execuça.o do contrato.

12.31 Credenciar  oficinas  multimarcas,  centros  automotivos,  concessiona! rias,  distribuidores  de  peças  e  pneus  e 
transporte por guinchamento em suspenso, para remoço. es e socorro mecaE nico, sempre que houver interesse do 
CONTRATANTE;

12.32 Garantir  que  na. o  seja  executada  qualquer  manutença. o  em  veí!culos  que  na. o  estejam  cadastrados  na  frota  da 
CONTRATANTE;

12.33 Garantir que toda peça nova e original cobrada foi realmente instalada nos veí!culos da frota da CONTRATANTE, e 
que a CONTRATADA devolva a CONTRATANTE todas as peças substituí!das;

12.34 Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuí!zos causados aA  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  
ideEnticas hipo! teses, ressalvada a hipo! tese de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada;

12.35 Manter durante toda a execuça. o do contrato, em compatibilidade com as demais obrigaço. es assumidas, todas as 
condiço. es de habilitaça. o e qualificaça.o exigidas no processo licitato! rio;

12.36 Garantir que as oficinas, centros automotivos, concessiona! rias e rede de distribuiça.o de peças e pneus credenciados 
forneçam peças, acesso! rios, componentes e outros materiais de uso automotivo solicitados sejam eles distribuí!dos 
ou comercializados pelo fabricante ou montadora dos veí!culos ou pelo come!rcio e indu! stria automotivos e afins, 
definidas pelas seguintes caracterí!sticas e procedeEncias:

12.37 Originais, genuí!nos, produzidos e ou embalados e com controle de qualidade do fabricante ou montadora do veí!culo 
e  constante  de seu cata! logo,  ou originais,  do fabricante  fornecedores  da montadora dos  veí!culos  atendidos  os 
mesmos padro. es e ní!veis de qualidade por esta exigidos, recomendados ou indicados e constantes de seu cata! logo, 
ou de outros fabricantes, cujo produto atenda os ní!veis de qualidade e aplicabilidade recomendados ou indicados 
pelo fabricante ou montadora do veí!culo, constantes ou na. o de seu cata! logo, sob solicitaça. o ou autorizaça. o formal 
da CONTRATANTE, caso demonstrada a impossibilidade de atendimento com base nos dois subitens anteriores.

12.38 Usar somente material de boa qualidade para execuça. o dos serviços;

12.39 Relatar aA  CONTRATANTE qualquer irregularidade observada em virtude da prestaça. o dos serviços e prestar os 
esclarecimentos que forem solicitados, atendendo prontamente, aA s reclamaço. es e solicitaço. es;

12.40 Designar um preposto perante a CONTRATANTE para prestar,  de forma ininterrupta,  todos os esclarecimentos 
necessa! rios e atender as reclamaço. es e solicitaço. es que porventura surgirem durante a execuça. o do contrato. Esse 
atendimento devera!  ser feito de maneira contí!nua, inclusive nos finais de semana, a fim de garantir o permanente 
funcionamento da frota da CONTRATANTE.

12.41 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestaça.o de serviços, objeto da presente contrataça. o, 
inclusive,  sala! rios  dos  seus  empregados,  taxas,  impostos,  custos  administrativos  e  de  impressa. o  dos  carto. es, 
encargos sociais e outros necessa! rios, como tambe!m, qualquer prejuí!zo pessoal ou material causado ao patrimoE nio 
da CONTRATANTE, ou a terceiros, por quaisquer de seus funciona! rios, representantes ou prepostos na execuça. o 
dos serviços contratados.

12.42 Pagar pontualmente aA  rede credenciada pelos serviços realizados e pelas peças fornecidas,  ficando claro que a  
CONTRATANTE na. o responde solida! ria ou subsidiariamente por esse pagamento, e!  de total responsabilidade da 
LICITANTE VENCEDORA.

12.43 Disponibilizar permanentemente para a CONTRATANTE, por meio de mí!dia eletroE nica, todos os dados operacionais 
e financeiros da frota, obtidos durante a vigeEncia do contrato, inclusive apo! s o seu te! rmino.

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 Exigir o cumprimento de todas as obrigaço. es assumidas pela Contratada, de acordo com as cla! usulas contratuais e os 

termos de sua proposta.
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 Designar servidores para acompanhar e fiscalizar a execuça. o do Contrato.
 Promover o cadastramento dos funciona! rios que tera. o acesso ao sistema, bem como responsabilizar-se pela troca das 

senhas destes em caso de desligamento, fe! rias ou troca de departamento.
 Dar  conhecimento  das  condiço. es  deste  Termo  de  RefereEncia  aos  servidores  designados,  em  cada  O� rga. o  da 

Administraça. o Municipal, pela gesta. o e manutença. o da frota, bem como orienta! -los aA  correta utilizaça.o do sistema, a 
fim de que a sua finalidade na. o seja desvirtuada.

 Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalizaça. o  dos  serviços,  por  servidor  especialmente  designado  em  O� rga. o  da 
Administraça. o Pu! blica, anotando em registro pro! prio as falhas detectadas, indicando dia, meEs e ano, bem como o nome 
dos  empregados  da  CONTRATADA  eventualmente  envolvidos,  e  encaminhando  os  apontamentos  aA  autoridade 
competente para as provideEncias cabí!veis.

 Notificar a CONTRATADA, de maneira formal, da ocorreEncia de eventuais imperfeiço. es no curso do fornecimento dos 
produtos ou da execuça. o dos serviços, fixando prazo para a sua correça. o.

 Em funça. o da fiscalizaça.o mencionada neste Termo de RefereEncia,  a CONTRATANTE podera!  sustar,  recusar,  glosar, 
mandar  fazer,  refazer  ou  desfazer  qualquer  serviço  que  na. o  esteja  de  acordo  com  as  condiço. es  e  exigeEncias 
especificadas.

 Acompanhar os serviços durante sua execuça. o pela Contratada e suas credenciadas.
 Prestar a CONTRATADA todas as informaço. es solicitadas e necessa! rias para a execuça.o dos serviços.
 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste 

Termo de RefereEncia e seus anexos.
 Fornecer a relaça. o dos veí!culos pertencentes ou a serviço do CONTRATANTE, autorizados a utilizar os serviços, no  

prazo de 10 (dez) dias,  a partir  da assinatura do contrato,  e manter atualizado o  cadastro completo dos  veí!culos, 
contendo todos os dados necessa! rios ao seu registro, quais sejam:

 Tipo de frota (pro! pria, comodato ou terceiros);
 Placa;
 RENAVAM;
 Chassi;
 Marca;
 Modelo;
 Ano de fabricaça. o;
 Tipo;
 Motorizaça. o;
 Tipo de combustí!vel;
 Lotaça. o – Secretaria responsa! vel;
 HodoE metro/Horí!metro;
 Permitir acesso da Contratada aA s dependeEncias das unidades contratantes, para inspeça. o, instalaça. o e manutença. o do 

sistema informatizado de gerenciamento de veí!culos, sempre que necessa! rio e previamente agendado.
 Disponibilizar os meios necessa! rios e compatí!veis para recebimento dos arquivos eletroE nicos enviados pela Contratada.
 Solicitar aA  Contratada os orçamentos para execuça.o dos serviços e fornecimento de peças e/ou acesso! rios.
 Aprovar os orçamentos encaminhados pela Contratada.
 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o objeto contratado.
 Efetuar o pagamento das notas fiscais de cobrança emitidas pela CONTRATADA, nas condiço. es e preços pactuados, 

desde que cumpridas todas as formalidades e exigeEncias contidas neste Termo de RefereEncia.
 Efetuar as retenço. es tributa! rias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela Contratada.
 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e hora! rio.
 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificaço. es 

constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitaça. o e recebimento definitivos.
 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaço. es da Contratada, atrave!s de servidor especialmente designado.
 Efetuar o pagamento no prazo previsto.
 Exercer a fiscalizaça. o dos serviços contratados por interme!dio de servidores especialmente designados para esse fim, 

na forma prevista na Lei n° 8.666/93 e alteraço. es posteriores, procedendo ao atestado das respectivas faturas, com as 
ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessa! rias;

 Efetuar o pagamento dos serviços prestados dentro das condiço. es estabelecidas no contrato;
 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificaço. es;
 Propor a aplicaça. o aA  CONTRATADA das penalidades regulamentares e contratuais;
 Solicitar aA  CONTRATADA todas as provideEncias necessa! rias ao bom andamento dos serviços;
 Solicitar  a  substituiça. o  dos  estabelecimentos  credenciados  que  forem  considerados  incompatí!veis  com  o  objeto 

contratado.
 Prestar as informaço. es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por 

seus prepostos;
 Manifestar-se  oficialmente  em  todos  os  atos  relativos  aA  execuça.o  do  contrato,  em  especial,  aplicaça. o  de  sanço. es, 

alteraço. es e repactuaço. es do mesmo;
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- FISCALIZAÇAN O

 A fiscalizaça. o do contrato sera!  realizada por servidor previamente designado pela Secretaria requisitante;
 Anotar em registro pro! prio todas as ocorreEncias relacionadas com a execuça. o e determinando o que for necessa! rio aA  

regularizaça. o das faltas ou defeitos observados;
 Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar por escrito, instruço. es ou comunicados de 

desfazimento, ajustes ou correço. es;
14 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

 Consoante  o  artigo  45  da  Lei  nº  9.784,  de  1999,  a  Administraça. o  Pu! blica  podera! ,  sem  a  pre!via  manifestaça. o  do 
interessado,  motivadamente,  adotar  provideEncias  acauteladoras,  inclusive  retendo  o  pagamento,  em  caso  de  risco 
iminente, como forma de prevenir a ocorreEncia de dano de difí!cil ou impossí!vel reparaça. o.

15 – DO PAGAMENTO
 16.1 A CONTRATADA devera!  emitir Nota Fiscal mensal para cada fonte de recurso indicada nas ordens de serviço,  

especificando: o nu! mero do contrato e do processo referente aA  prestaça.o de serviços; o valor consolidado dos gastos  
realizados pela frota, contendo discriminadamente os valores de serviços, de peças e de eventuais serviços de guincho 
utilizados no perí!odo, na rede de estabelecimentos credenciados, e a respectiva taxa de administraça. o.

 A CONTRATADA devera!  encaminhar em anexo aA s Notas Fiscais, planilha com a discriminaça.o dos serviços prestados 
durante o respectivo meEs, indicando o veí!culo associado ao serviço ou peça fornecida.

 A Nota Fiscal / fatura, no momento de sua entrega, devera!  estar acompanhada de todos os documentos / certido. es que 
sejam exigidos pela fazenda municipal para fins de verificaça. o de adimpleEncia.

 16.3.1 A Nota Fiscal / fatura devera!  vir acompanhada dos documentos comprobato! rios do devido pagamento, por 
parte  da CONTRATADA aA s  empresas  credenciadas,  das  Ordens de Serviço devidamente aprovadas pelo  Fiscal  do 
Contrato constantes na Nota Fiscal / fatura.

 Para fins de confereEncia dos dados constantes na nota fiscal, a CONTRATADA disponibilizara!  acesso ao sistema de 
Controle de Frotas, o qual possibilitara!  a emissa. o de relato! rios que contenham, no mí!nimo, as seguintes informaço. es: 
extrato  analí!tico/sinte! tico  contendo todas  as  peças  e  serviços  de manutença. o  individualmente  discriminados por 
veí!culo, apresentando data, hora! rio, local e quilometragem da ocasia. o do serviço.

 Quando as Notas fiscais apresentarem elementos que as invalidem, devera. o ser substituí!das ou corrigi-
 das, sendo que o novo prazo para pagamento sera!  contado a partir da apresentaça. o em condiço. es satis-
 fato! rias.
 16.5.1 Aplica-se o disposto os casos em que a CONTRATADA na. o comprove o devido pagamento de Ordem de Serviço 

constante na Nota Fiscal / fatura.
 O  pagamento  somente  sera!  efetuado  apo! s  o  “ateste”  da  Nota  Fiscal/Fatura  apresentada  pela  CONTRATADA, 

acompanhada  dos  documentos  exigidos  neste  Termo  de  RefereEncia.  O  referido  atesto  sera!  feito  por  servidor 
especialmente designado para fiscalizaça.o do Contrato.

 O prazo de pagamento sera!  de ate!  30 (trinta) dias, contados da entrega notas fiscais devidamente atestadas pelo(s)  
requerente(s).

 Os valores a serem efetivamente pagos pelos serviços de manutença. o e de administraça. o sera.o:
 Para os Serviços de Manutença. o dos Veí!culos: os praticados no mercado, por ocasia. o da demanda. O valor de mercado 

sera!  considerado no intervalo dos menores preços praticados pelas empresas, que compo. em a rede credenciada da 
administradora, localizadas preferencialmente no Municí!pio de Piu! ma ou nos demais Municí!pios pro! ximos, ou ainda 
em Municí!pios que se encontrem os veí!culos, no caso de possí!veis deslocamentos.

 Para a Administradora: a taxa percentual incidente sobre os valores das notas fiscais de fornecimento de serviços,  
conforme alí!nea “a” acima, apo! s a incideEncia dos descontos legais cabí!veis.

 A nota fiscal/fatura devera!  ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsa! vel pelo recebimento do Bem ou 
Serviço, quando Ordem de Serviço ou Fornecimento direta, que devera!  receber o Bem ou Serviços nas condiço. es aqui 
estabelecidas;

 Junto ao atesto sera!  aposta a data e as ressalvas se houver.
 A  NF  dara!  origem  ao  Processo  de  Pedido  de  Pagamento  que  devera!  ser  aberto  em  ate!  05  dias  do  atesto  do 

recebimento.
 O pagamento sera!  efetuado em ate!  30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento.
 O pagamento sera!  creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem banca! ria em conta corrente por ela indicada 

ou por meio de ordem banca! ria para pagamento de faturas com co! digo de barras, uma vez satisfeitas as condiço. es 
estabelecidas no Edital. 

 O  pagamento,  mediante  a  emissa. o  de  qualquer  modalidade  de  ordem  banca! ria,  sera!  realizado  desde  que  a 
CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigeEncias legais, principalmente no que se 
refere aA s retenço. es tributa! rias. 

 A  nota  fiscal/fatura  que  contiver  erro  sera!  devolvida  aA  CONTRATADA  para  retificaça. o  e  reapresentaça. o, 
interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçara!  a ser contado integralmente a partir 
de sua reapresentaça. o. 
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 O pagamento fica condicionado aA  prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e municipal, ale!m da 
PrevideEncia Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

 A atualizaça. o financeira e!  admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administraça.o, desde que a 
CONTRATADA na. o tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E�  devida desde a data limite fixada no CONTRATO 
para o pagamento ate!  a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 

 Os encargos morato! rios devidos em raza. o do atraso no pagamento podera. o ser calculados com utilizaça.o da seguinte 
fo! rmula:

 EM = N x VP x I 
Onde: EM = Encargos morato! rios; / N = Nu! mero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; / VP =  
Valor da parcela a ser paga; / I = I�ndice de compensaça. o financeira, assim apurado: 

 I = (TX/100) /365
TX = Percentual  da taxa anual do IPCA – I�ndice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro  de Geografia  e  
Estatí!stica - IBGE. 

16 – DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
 A existeEncia de preços registrados na. o obriga a Administraça.o a firmar as contrataço. es que deles podera. o advir, 

facultando-se a realizaça. o de prega. o especí!fica para a contrataça. o pretendida, sendo assegurada ao beneficia! rio do 
Registro a prefereEncia de fornecimento em igualdade de condiço. es.

 A ata tera!  a vigeEncia de 1(um) ano.
 Os quantitativos mí!nimos e ma!ximos esta. o indicados no item 5 deste Termo de refereEncia.
 Na auseEncia de quantidade Mí!nima, devera!  considerar 5% do valor ma! ximo.
 O valor orçado se refere ao quantitativo ma! ximo.
 No orçamento, indicar o valor estimado pela quantidade ma!xima.
 A secretaria de Sau! de sera!  responsa! vel pela gesta. o da Ata.
 [  ] sera!  permitida a Adesa. o – [X ] NAN O sera!  permitida Adesa. o.

18 – DA MODALIDADE OU DISPENSA
[   ] – PREGAN O COM SRP
(  X  ) – PREGAN O PRESENCIAL

19 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS/COMPLEMENTARES
19 – PARA TODOS OS EFEITOS FICAM VINCULADOS AS SEGUINTES DEFINIÇON ES DE FROTA MUNICIPAL:
19.1 – VEI�CULOS LEVES: VEI�CULOS DE PASSEIO, UTILITA� RIOS DE CARGA DE PEQUENO PORTE (automo! veis, pick-ups e afins);
19.2 - VEI�CULOS ME� DIOS: VEI�CULOS QUE COMPORTEM MAIS DE 5 PASSAGEIROS E MENOS DE 20 PASSAGEIROS, VEI�CULOS DE 
CARGA DE ME� DIO PORTE (vans, caminhonetes e afins);
19.3  – VEI�CULOS PESADOS: VEI�CULOS QUE COMPORTEM MAIS DE 20 PASSAGEIROS, MA� QUINAS AGRI�COLA, VEI�CULOS DE 
CARGA DE GRANDE PORTE (micro-oE nibus, caminho. es e afins).
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ANEXO I.a

ITEM VEÍCULO PLACA ANO SETOR SECRETARIA

01 FIAT DOBLO_ ONG 4927 2013 HOSPITAL

SAU� DE

02 CITROEN JUMPER MQA 8436 2014 SEDE

03 FIAT DOBLO_ OYK 4264 2014 SEDE

04 FIAT DOBLO_ MQA 2825 2014 ASSIST. FARMACE_ UTICA

05 RENAULT CLIO OYK 4265 2014 ATENÇAN O BA� SICA

06 FIAT DOBLO_ ONP 5212 2014 HOSPITAL

07 RENAULT  OROCH QRE1F19 2018 VIGILA_ NCIA SANITA� RIA

08 MITSUBISH L200 QRG6A86 2018 VIGILA_ NCIA SANITA� RIA

09 FIAT STRADA PWY 2277 2015 VIG. SANITA� RIA

10 FIAT DUCATO PPG 8038 2015 HOSPITAL

11 CAMINHAN O AGRALE BAU� MSE 7803 2010 MERENDA ESCOLAR

EDUCAÇAN O

12 FIAT DUCATO MRO 8038 2008 TRANS. ESCOLAR

13 MICRO ONIBUS VOLARE V6 MSO 1521 2008 TRANS. ESCOLAR

14 VOLKSWAGEN VOYAGE MTB 3259 2010 SEDE

15 MICRO ONIBUS (ADAPTADO) 
MARCOPOO - VOLARE 

ODR 3981 2013 TRANS. ESCOLAR

16 MICRO ONIBUS (ADAPTADO) 
MARCOPOO - VOLARE

ODR 3980 2013 TRANS. ESCOLAR

17 CHEVROLET SPIN 1.8 MQA 3106 2014 SEDE

18 FIAT MOBI PPW 4267 2018 SEDE AGRICULTURA E 
PESCA

19 CAMINHAN O BASCULANTE ATRON MQA 8443 2013

20 CAMINHAN O BASCULANTE IVECO PPE 4189 2014

21 CAMINHAN O PIPA – FORD CARGO MSK 7674 2010

22 CAMINHAN O BASCULANTE IVECO MQA 3304 2014

23
CAMINHAN O BASCULANTE MERCEDES 

BENZ
MSK 7663 2010

24 RETROESCAVADEIRA JCB 3C - 2010

25 RETROESCAVADEIRA JCB 3C - 2013

26 KANGOO PPZ 3703 2017

27 CAMINHAN O CABINE FECHADA KRE0E45 2019
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28 ROLO COMPACTADOR CAT CS 24C - 2010

29 PATROL (MOTONIVELADORA) VOLVO 
930 G

- 2010

30 PATROL (MOTONIVELADORA) CAT 120 
K

- 2013

31 POLIGUINDASTE OPY 2384 2014

32 FIAT UNO MRN 9547 2008 SEDE ADMINISTRAÇÃO

33 PEUGEOT BOXER M330M 2.3 PHX 8471 2015

ASSISTE_ NCIA SOCIAL

34 CHEVROLET 

SPIN 1.8LTZ

PPA 0115 2015 EM USO

35 CHEVROLET 

SPIN 1.8 LTZ

PPA 0116 2015 GESTAN O

36 FIAT PALIO ATTRATIV 1.0 OVK 2285 2013 CRAS

37 FIAT DOBLO_  ATTRATIV 1.4 OYK 6153 2014 CREAS

38 PEUGEOT BOXER M330M 2.3 PXH 8467 2015 CRAS

39 FIAT SIENA 1.4 FLEX OVF 9144 2013 GESTAN O

40 FIAT PALIO ATTRACTIV 1.0 OVK 2284 2015 GESTAN O

41 CHEVROLET SPIN 1.8LTZ PPA 0114 2015 CONSELHO TUTELAR

42 CAMINHAN O MERCEDEZ BENZ 415C PPE 0126 2015 SEDE

43 AIRCROSS LIVE MT PBO 4008 2018 SEDE

44 CHEVROLET CELTA 4P SPIRIT MTU 1456 2010 CONSELHO TUTELAR

45 VOLKSWAGEM AMAROK DIESEL PPC 3775 2012 DEFESA CIVIL GOVERNO
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ANEXO  I.b

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR 
ESTIMADO DO 

DISPÊNDIO P/ 12 
MESES

PREÇO TOTAL

01

Contrataça. o  de  empresa  especializada  na  prestaça.o  de  serviços  de 
gerenciamento da frota municipal de veí!culos, ma! quinas e equipamentos, 
de  forma  continuada,  atrave!s  de  sistema  informatizado,  englobando 
administraça. o,  controle,  compreendendo  manutença. o  preventiva  e 
corretiva,  inclusive  todas  as  peças  necessa! rias  para  a  execuça. o  dos 
serviços, por meio de rede credenciada, a fim de atender as necessidades 
dos veí!culos, ma! quinas, tratores e equipamentos da Prefeitura Municipal 
de Piu! ma.

R$500.000,00 R$ 500.000,00*

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -7,76%

VALOR TOTAL R$ 461.200,00

*  Valor  total  estimado  considerando  os  quantitativos  da  frota  do  município  constante  no 
ANEXO I.a
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ANEXO 02

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Piu! ma,ES,_________de______________de 202_______.

Ao
Pregoeiro da PMP

Assunto: Credenciamento para a participaça.o no Prega.o Presencial Nº 026/2020.

O(s)  abaixo  assinado(s),  na  qualidade  de  responsa!vel(is)  legal(is)  pela  Empresa 
__________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  ______________________________   vem  pela 
presente,  informar  a  Vossa  Senhoria,  que  o(a)  Sr.(a)  _____________________________________________,  Carteira(s)  de 
identidade nº(s) _________________ (apresentar o original) e!  pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a 
pessoa jurí!dica acima citada durante a realizaça.o do Prega.o em epí!grafe, podendo para tanto, oferecer novos 
lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao 
certame.

Assinatura Identifica! vel
(nome do representante da empresa com firma reconhecida em Carto! rio)

Obs.: Devera!  ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga.
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ANEXO 03

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO

Piu! ma,ES,_________de______________de 202_______.

Ao
Pregoeiro da PMP

Assunto: Declaraça.o de atendimento de exigeEncias habilitato! rias para participaça.o no Prega.o Presencial  Nº 
026/2020.

O(s)  abaixo  assinado(s),  na  qualidade  de  responsa!vel(is)  legal(is)  pela  Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________ DECLARA, sob 
as penas da lei,  principalmente a disposta no art. 7º da Lei  Federal nº 10.520/02, que satisfaz plenamente 
todas as exigeEncias habilitato! rias previstas no certame epigrafado, em obedieEncia ao disposto no art. 4º, VII da 
Lei Federal nº 10.520/02.

Assinatura Identifica! vel
(nome do representante da empresa)
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ANEXO 04

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020

Piu! ma,ES,_________de______________de 202_______.

Ao
Pregoeiro da PMP

Referente: Declaraço. es para participar do Prega.o Presencial nº 026/2020.

A  empresa  ________  (Nome  da  Empresa)  _________,  estabelecida  aA  __________  (Endereço  Completo)  __________, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº__________________, declara sob as penalidades cabí!veis que:

1º) Atendemos ao disposto no Inciso XXXIII do Art.  7º da Constituiça.o Federal, bem como, para os fins do 
disposto no inciso V do art.  27 da Lei  Federal 8.666/93,  acrescido pela Lei  Federal nº 9.854/99,  que na. o 
empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e na.o empregamos 
menores de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condiça.o de aprendizes (    ).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

2º) Inexiste fato superveniente impeditivo a sua participaça.o no Prega.o em refereEncia.

3º) Inexiste fatos que venham declarar inidoE nea pela Administraça.o Pu! blica Federal, Estadual ou Municipal, ou 
que esteja cumprindo suspensa.o do direito de licitar e de contratar com a Administraça.o Pu! blica do Municí!pio 
de Piu! ma-ES.

(Assinatura, Identificaça.o do representante legal da empresa e da 
empresa)
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ANEXO 0  5  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020

MINUTA DE CONTRATO PARA A MODALIDADE PREGÃO

CONTRATO Nº. ________/201__
PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2020.
PROCESSO N.º 3.170/2020.

O Município de Piúma, Estado do Espí!rito Santo, pessoa jurí!dica de direito pu! blico, com sede na Av. Aní!bal de 
Souza Gonçalves, Acaiaca, cidade de Piu! ma/ES, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. XXXXX, neste ato representado 
por seu representante legal, Sr. XXXX, casado, portador da Carteira de Identidade nº XXXXX e inscrito no C.P.F. 
sob nº XXXXX, residente e domiciliado neste Municí!pio, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
__________ inscrita no CNPJ sob o nº ________, com sede na Rua: __________  Nº ______, Bairro ________, municí!pio de 
____________, neste ato representado por seu representante legal o Sr. ___________, portador do R. G. nº. __________ e 
inscrito no CPF sob o nº. ________, brasileiro, __________, empresa! rio, residente e domiciliado a Rua: __________  Nº 
______, Bairro ________, municí!pio de ____________,  e/ou a Sr. ___________, brasileiro,_________,inscrita no CPF sob nº 
__________doravante denominado  CONTRATADA, ajustam o presente a  Aquisição/Prestação de Serviços de 
_________________ – Secretaria de ___________, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alteraço. es, conforme os termos 
do Processo acima epigrafado, e de acordo com as Cla!usulas e condiço. es seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
1.1 – O objeto da presente licitaça.o e!  a Aquisição/Prestação de Serviços de _________________ – Secretaria de 
___________, conforme detalhamento e demais condiço. es constantes do Anexo 01, que integra o presente Edital 
para todos os fins. 
1.2 – A entrega sera!  parcelada, conforme solicitaça.o da (s) Secretaria (s) ________________, devendo ser efetuada 
em  um  prazo  Ma!ximo  de  ate!  ________  dias  ininterruptos,  a  contar  do  recebimento  da  Ordem  de 
Fornecimento/Serviços emitida pela Secretaria requisitante.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 – O presente contrato decorreu da Licitaça.o na modalidade de Prega.o Presencial, sob o nº. _______/201___, 
Processo Administrativo nº ______/201__, nos moldes da Lei Federal n° 10.520/02 e Lei Federal n° 8666/93.

2.2 – Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruço. es,  inclusive as propostas, que 
compo. em o Prega.o Presencial/EletroE nico nº _____/201___¸ completando o presente contrato para todos os fins 
de direito, independentemente de sua transcriça.o, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1 –  O  contrato tera!  vigeEncia  pelo perí!odo de ______  (_______)  meses,  contados  a  partir  de  sua assinatura,  

podendo ser prorrogado de acordo com os para! grafos do Art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

4.1 –  O prazo para entrega tera!  iní!cio a partir do recebimento da Ordem de Serviços emitida pela pro! pria 
Secretaria, no prazo fixado no Item 1.2 da Cla!usula Primeira.

4.2 – A Secretaria requisitante, sera!  responsa!vel pela gesta.o e fiscalizaça.o deste Contrato, em conjunto com o 
Fiscal do Contrato designado, a quem cabera!  aprovar os serviços a serem realizados, bem como atestar as notas 
fiscais, as quais devera.o ser encaminhadas com todos os dados necessa! rios. (SERVIÇOS)
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CLAUSULA QUINTA– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1  –  As  despesas  decorrentes  da  execuça.o  do  objeto  desta  Licitaça.o  na  modalidade  Prega. o 
Presencial/EletroE nico correra.o aA  conta da seguinte dotaça.o orçamenta! ria:

Órgão Dotação
Natureza de 

Despesa
Ficha Fonte

Secretaria ___________ 
(especificar)

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR 

6.1  – O  Municí!pio  de  Piu! ma/ES  pagara!  a  Contratada  pela  entrega  do  serviço  o  valor  global  de  R$  ______  
(____________),  conforme  relaça.o  de  itens  do  Anexo I  do  Contrato,  cuja  taxa (administração ou  desconto) 
corresponde a __%(...................).

6.2 – No preço ja!  esta.o incluí!dos todos os custos e despesas de prestaça.o de serviços, dentre eles, direitos 
trabalhista, encargos sociais, seguros, frete, transporte, impostos, taxas, supervisa.o e quaisquer outros custos e 
benefí!cios,  bem como demais  despesas necessa! rias aA  perfeita conclusa.o  do objeto licitado que porventura 
venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestaça.o de serviços.

6.3 - O valor acima e!  meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos aA  CONTRATADA dependera.o 
dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

6.4 – A prorrogaça.o do prazo contratual podera!  ocorrer, a crite!rio do Contratante, nos termos do artigo 57,  
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, por termo aditivo.

CLAUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DOS VALORES E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO

7.1 –  Os preços firmados entre os contratantes sera.o passiveis de reajustes apo! s 01(um) ano de vigeEncia do 
contrato administrativo, resguardando a revisa.o para manter o equilí!brio econoE mico-financeiro, devidamente 
fundamentado. 

7.1.1 – O percentual da taxa (administração ou desconto) na.o sofrera!  alteraça.o durante a vigeEncia 
do contrato, inclusive em caso de prorrogaça.o;

7.2  –  Sera!  adotado  para  reajustar  os  preços  contratados  o  seguinte  í!ndice:  IPCA  (I�ndice  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo).

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1 -   A   CONTRATANTE   obriga-se a:  

a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cla!usulas 
contratuais e os termos de sua proposta;

b) Efetuar aA  Contratada o pagamento do preço ajustado no presente contrato;

c) Designar Servidor (es) responsa!vel (eis) pelo acompanhamento e fiscalizaça.o do objeto deste contrato.

8.2 -   A   CONTRATADA   obriga-se a:  
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8.2.1-  Treinar todos os gestores e usua! rios envolvidos na utilizaça.o da soluça.o proposta, a serem realizados 
nas instalaço. es desta Prefeitura, num prazo ma!ximo de 05 (cinco) dias u! teis contados da data de entrega dos 
dados cadastrais dos usua! rios, por meio da Secretaria Municipal de Administraça.o.

8.2.2  - A  CONTRATADA  devera!  tornar  disponí!vel  aA  CONTRATANTE,  sendo  considerado  como  base
operacional  a  Secretaria  de Administraça.o,  sistema em ambiente  web,  de  gerenciamento de serviços,  cuja 
tecnologia  possibilite/forneça  um  perfil  mí!nimo  de  funcionalidade,  conforme  descrito
nos itens abaixo:

a - Organizar cada Secretaria participante ao contrato distribuindo a gereEncia dos veí!culos desta aos seus respectivos fiscais 
do contrato;
a.1 - Permitir o cadastramento dos funciona! rios que tera. o  acesso ao sistema em treE s ní!veis;  o de administrador (com 
amplos  poderes  no sistema),  o de fiscal  (com poderes  de operaça. o  do sistema) e o do usua! rio (apenas com acesso a 
consultas e geraça. o de relato! rios), configurando as respectivas permisso. es a cada grupo de usua! rios.
a.2 - Permitir a parametrizaça. o do cadastro da frota municipal, com a indicaça. o da Secretaria responsa! vel e vinculaça. o dos 
veí!culos aA s fontes recursais disponí!veis;
a.3 - Abertura de Ordens de Serviço on-line, com campo especí!fico para indicaça. o da fonte dos recursos;
a.4 - Recebimento de orçamentos on-line;
a5 - Cotaça. o de preços de peças, acesso! rios e serviços on-line para toda a rede credenciada;
a.6  -  Possibilitar  ao usua! rio  que encaminhe pedido de cotaça. o  de preços  aA  rede credenciada em bloco,  por grupo de  
informaço. es como endereço completo e capacidade de atendimento de acordo com a natureza do serviço;
a.7 - Avaliaça. o e aprovaça. o on-line de orçamentos de peças, acesso! rios e serviços;
a.8 - Permitir o cadastro e o controle do saldo das fontes de recursos cadastradas, com bloqueio automa! tico dos serviços 
que ultrapassem o saldo cadastrado;
a.9 - Acompanhamento on-line do status dos serviços que estiverem sendo efetuados;
a.10 - Sistema integrado de informaço. es que permita geraça. o de relato! rios gerenciais;
a.11 - Sistemas tecnolo! gicos integrados que viabilizem a autorizaça. o para realizaça.o dos serviços de manutença. o, reparos e 
fornecimento de peças e acesso! rios para os veí!culos da frota da CONTRATANTE junto ao estabelecimento da rede, por meio 
de senha fornecida aos gestores/fiscais designados pelas Secretarias;
a.12 - Utilizaça. o de rede credenciada, com amplo nu! mero de estabelecimentos, preferencialmente no Municí!pio de Piu! ma e 
adjaceEncias, bem como nos Municí!pios em que se encontrem os veí!culos, no caso de possí!veis deslocamentos, preparadas 
para aceitar transaço. es com as senhas dos usua! rios do sistema;
a.13 - Banco de dados para fornecimento de relato! rios gerenciais com histo! ricos dos serviços executados e despesas de 
manutença. o de cada um dos veí!culos da frota, fornecendo, inclusive, í!ndice de atendimento por tempo de serviço;
a.14 - Base de dados hospedada em host que suporte todos os dados necessa! rios ao funcionamento aceita! vel do sistema, 
bem como utilizar banco de dados relacional, com suporte MySQL, PostgreSQL e/ou SQL Server;
a.15 - Sistema hospedado em host compatí!vel com as demandas de acesso, taxa de transfereEncia e capacidade da Prefeitura 
Municipal de Piu! ma, para que sua utilizaça.o flua de forma aceita! vel.
a.16-  São  considerados  USUÁRIOS  todos  aqueles  designados  por  suas  Secretarias  e  que  se  responsabilizarão  
exclusivamente pela fiscalização e gerenciamento dos serviços relativos aos veículos alocados em sua Secretaria, aos  
quais a CONTRATADA tornará disponíveis senhas de acesso ao sistema web de gerenciamento, em diferentes níveis,  
conforme o caso, e segundo listagem da alocação dos veículos fornecida pela administração.

8.2.3 – Quanto os integrantes da rede credenciada da CONTRATADA devera.o fornecer conforme estabelecido 
abaixo:
- O prazo de garantia para os serviços, peças e acessórios aplicados, será de no mínimo 03 (três) meses da data de 
emissão da nota fiscal ou:
- Para veículos: 5.000km (cinco mil quilômetros) rodados contados do registro de quilometragem constante na 
Ordem de Serviço no sistema da CONTRATADA.
- Para máquinas: 500h (quinhentas horas) de trabalho contados do registro de horas constante na Ordem de Serviço no 
sistema da CONTRATADA.
- O prazo de garantia para os serviços, peças de retí!fica de motor, será de no mínimo 06 (seis) meses da data de emissão 
da nota fiscal ou:
- Para veículos: 10.000km (dez mil quilômetros) rodados contados do registro de quilometragem constante na Ordem 
de Serviço no sistema da CONTRATADA.
-  Para máquinas:  1.000h (mil horas) de trabalho contados do registro de horas constante na Ordem de Serviço no 
sistema da CONTRATADA.

- Para os serviços de lanternagem e pintura o prazo e!  de 12 (doze) meses.
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- As peças utilizadas nos serviços podera. o ter garantia diferenciada, desde que seja por um perí!odo superior aA  garantia 
mí!nima.

-Durante o prazo de garantia,  sem quaisquer oE nus para Prefeitura, os estabelecimentos credenciados, aA s suas expensas, 
esta. o obrigadas a:

- Substituir o material defeituoso;
- Corrigir defeitos de fabricaça.o;

-Trocar o material, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de comunicaça. o realizada pelo fiscal / gestor do  
contrato.

- O estabelecimento credenciado responsa! vel pela avaliaça. o do veí!culo devera!  expedir um orçamento contendo a relaça. o de 
peças e serviços necessa! rios aA  manutença. o do veí!culo, para abertura da Ordem de Serviço, de acordo com os requisitos 
estabelecidos.

- A Ordem de Serviço a ser expedida pelo estabelecimento credenciado sera!  composta pelas discriminaço. es dos serviços e/
ou peças a serem executados/trocadas, tempo de execuça. o do serviço, o custo de ma. o de obra e de peças, preços de peça, 
desconto em peça, data de entrada e saí!da do veí!culo.

-  A manutença. o devera!  ocorrer de acordo com o tempo padra.o  de manutença. o do fabricante dos respectivos veí!culos 
(Tabela de refereEncia ASSORVES/SINDIREPA, disponí!vel em http://simuladortabelatemparia.com.br/ ou outra existente), 
mencionada no orçamento realizado e enviado para aprovaça. o da CONTRATANTE.

-  Cadastrada  a  Ordem  de  Serviço,  sera. o  aleatoriamente  selecionados  pelo  menos  mais  02  (dois)  estabelecimentos  
credenciados, capazes do atendimento de acordo com a natureza do serviço, que devera. o elaborar orçamentos para ana! lise 
do CONTRATANTE, para fins de comparaça.o do valor da Ordem de Serviço.

- Os estabelecimentos credenciados devera. o atender no prazo ma!ximo de 24 (vinte e quatro) horas a toda e qualquer 
solicitaça.o de orçamento que venha a receber da CONTRATANTE, inclusive de serviço de traslado de veí!culos, por meio de 
guincho, quando for o caso, por meio dos canais ja!  elencados.

- A CONTRATANTE devera!  adquirir as peças e acesso! rios atentando para o melhor desconto ofertado pela rede conveniada,  
sendo considerado como crite! rio a proximidade do local onde o serviço sera!  executado, avaliando-se o custo/benefí!cio.

- Os serviços so!  podera. o ser executados apo! s o envio on-line, pela empresa credenciada, de orçamento detalhado, atrave!s 
dos menus eletroE nicos apropriados existentes no ambiente web da CONTRATADA, e respectiva autorizaça.o pelos fiscais 
designados pelas Secretarias, que se pronunciara. o apo! s ana! lise e avaliaça. o dos orçamentos a eles submetidos previamente.

- Sera. o designados fiscais de contrato, servidores para executar a gesta. o administrativa e financeira do contrato, bem como 
operacionalmente,  as  aço. es  de  acompanhamento  fí!sico,  controle  e  fiscalizaça. o  do  contrato,  desempenhando  papel  de 
Representante (s) da Administraça. o que trata art. 67 da Lei 8.666/93.

- A CONTRATADA devera!  fornecer as garantias e segurança do sistema conforme a seguir:
- A autorizaça. o para qualquer operaça.o somente sera!  possí!vel apo! s digitaça. o de uma senha va! lida do usua! rio;
-  Cancelamento  e/ou  bloqueio  de  senha  somente  pela  unidade  gestora,  autorizada  pelo  Secreta! rio  de 

Administraça. o;
O uso indevido de senha na. o autorizada, cancelada ou bloqueada, sera!  considerado falha do sistema e as despesas  

efetivas sera. o suportadas pela CONTRATADA.
Ao termino do contrato todos os dados referentes aos serviços executados, devidamente relacionados aos veí!culos 

da frota, devera. o ser disponibilizados em arquivo texto para migraça. o e/ou utilizaça. o futura da contratante.

- Os equipamentos necessa! rios para operaça. o do sistema devera. o ser disponibilizados pela CONTRATADA com os custos 
relativos inclusos na taxa de administraça. o cobrada.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

9.1 - O pagamento sera!  efetuado ate!  o trige!simo dia contados do recebimento, que se dara!  de acordo com os 
termos deste edital, mediante a apresentaça.o das respectivas faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pelo 
(a)  Fiscal  do  Contrato,  acompanhadas  dos  respectivos  documentos  de  regularidade  fiscal  (CND  Federal, 
Estadual, Municipal da sede da empresa, INSS e FGTS) e trabalhista (CNDT). 

Avenida Aní!bal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piu! ma-ES – CEP. 29.285-000

http://simuladortabelatemparia.com.br/


PET Nº 3.170/2020

PAG: ______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18
LICITAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL

9.1.1  - Constatando  o  adquirente  qualquer  divergeEncia  ou  irregularidade  na  nota  fiscal/fatura,  esta  sera!  
devolvida ao Fornecedor para as devidas correço. es, na.o sendo devida, neste caso, correça.o sobre os valores, 
ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera!  contado a partir da data de apresentaça.o da nova fatura, 
devidamente corrigida.

9.1.2 - A liquidaça.o das despesas obedecera!  rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64 e alteraço. es 
posteriores. 

9.1.3  -  Para  efeito  de  pagamento  para  objetos/serviços  com  entrega  programada,  a  Contratada  devera!  
apresentar junto com a nota fiscal o comprovante de entrega dos objetos/serviços, assinados por servidor da 
unidade  da  Prefeitura  Municipal  de  Piu! ma.  Este  comprovante  de  entrega  sera!  emitido  pelo  servidor 
responsa!vel  pelo  recebimento  dos  objetos/serviços;  a  quantidade  apresentada  em  nota  fiscal  deve  ser 
correspondente aos comprovantes de entrega atestados pelo servidor da P.M.P.

9.2  -  A  PMP  podera!  deduzir  do  pagamento  importaEncias  que  a  qualquer  tí!tulo  lhe  forem  devidos  pela 
Contratada, em decorreEncia de inadimplemento contratual.

9.3  - O  pagamento  das  faturas  somente  sera!  feito  em depo! sito  banca! rio,  sendo  expressamente  vedada  a!  
contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio de rede bancaria ou de terceiros.

9.4 - Para a efetivaça.o do pagamento o licitante devera!  manter as mesmas condiço. es previstas no Edital de 
Prega.o Presencial/EletroE nica n° _______/201___ no que concerne a proposta e habilitaça.o.

9.5 - Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIONAL devera!  apresentar, tambe!m, co! pia do “Termo de 
Opça. o” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.
Parágrafo único –  Para efeito de pagamento a contratada devera!  apresentar as notas fiscais devidamente 
atestada  pela  (s)  Secreta! ria  (s)  requisitante  (s),  juntamente  com  o  atesto  do  servidor  Sr._______________,  
designado pela Secretaria para fiscal do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 –  Ae  Contratada que na.o cumprir integralmente as obrigaço. es assumidas, garantido o contradito! rio e a 
ampla defesa, esta!  sujeito aA s seguintes sanço. es:
a) adverteEncia;
b) multa;
c) suspensa.o tempora! ria de participaça.o em licitaça.o;
d) declaraça.o de inidoneidade;
e) impedimento de licitar e contratar com a Administraça.o Pu! blica.

10.1.1 - As sanço. es previstas nas alí!neas “a”, “c”, “d” e “e” deste artigo podera.o ser aplicadas juntamente com a 
da alí!nea “b”, facultada a defesa pre!via a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias u! teis.
10.2 – advertência – nos casos de:
a) descumprimento da obrigaça.o no aEmbito do procedimento licitato! rio;
b) descumprimento de obrigaça.o em fase de execuça.o contratual.

10.3 – Multas – nos seguintes casos e percentuais:
10.3.1  -  Sera!  imposta  ao  fornecedor,  pela  autoridade  competente,  por  atraso  injustificado  na  entrega  ou 
execuça. o do contrato, e sera!  aplicada nos seguintes percentuais:
a) 0,33% (trinta e treEs cente!simos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execuça.o de serviços, 
calculado sobre o valor correspondente aA  parte inadimplente, ate!  o limite de 9,9%, que corresponde a ate!  30 
(trinta) dias de atraso;
b) 0,66 % (sessenta e seis cente!simos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execuça. o de 
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente aA  parte inadimplente, em 
cara! ter excepcional, e a crite!rio do o! rga.o contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de  
entrega, sem prejuí!zo da aplicaça.o do disposto nas alí!neas “a” e “b” deste Item;
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d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecuça.o total do contrato.

10.3.2 - A multa podera!  ser aplicada cumulativamente com outras sanço. es, segundo a natureza e a gravidade 
da falta cometida.

10.4 - Suspensão temporária de participação em licitação:
10.4.1  -  Sança.o  imposta  ao  fornecedor,  impedindo-o  temporariamente  de  participar  de  licitaço. es  e  de 
contratar com Administraça.o, pelo prazo que esta fixar e sera!  arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade 
da falta, respeitado o limite de 02 (dois) anos.

15.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração:
15.5.1 - Impedimento para licitar e contratar com a Administraça.o Pu! blica, Direta ou Indireta, pelo prazo de 
ate!  05 (cinco) anos, sem prejuí!zo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominaço. es legais, 
especificamente nas hipo! teses em que o licitante, deixar de entregar ou apresentar documentaça.o falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execuça.o de seu objeto, na.o mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execuça.o do contrato, comportar-se de modo inidoE neo ou cometer fraude fiscal.

10.6 - declaraça.o de inidoneidade:

10.6.1  -  declaraça.o  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administraça.o  Pu! blica,  em  toda  a 
Federaça.o,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  puniça.o  ou  ate!  que  seja  promovida  a 
reabilitaça.o  perante  a  pro! pria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  sera!  concedida  sempre  que  o 
contratado ressarcir a Administraça.o pelos prejuí!zos resultantes e apo! s decorrido o prazo da sança.o aplicada 
com base no Item 10.4.1.
10.6.2 - A declaraça.o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administraça.o Pu! blica sera!  declarada em 

funça. o da natureza e gravidade da falta cometida.

10.7 –  As multas previstas no Item 10.3 sera.o descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas 
judicialmente, se for o caso.

10.8 –  As sanço. es previstas nos incisos I,  III e IV do item 10.1, podera.o ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II, facultada a defesa pre!via do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias u! teis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1- Constituem motivos de rescisa.o do contrato:

a) o na. o cumprimento de cla!usulas contratuais; 

b) o cumprimento irregular de cla!usulas contratuais;

c) a paralisaça.o do serviço, sem justa causa e pre!via comunicaça.o a CONTRATANTE; 

d) desatendimento das determinaço. es regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execuça. o, assim como as de seus superiores; 

e)  cometimento reiterado de falhas na sua execuça.o,  anotadas em registro pro! prio,  pelo representante  da 
CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalizaça.o deste contrato;

f) a decretaça.o de faleEncia ou a instauraça.o de insolveEncia civil (recuperaça.o judicial ou extrajudicial);

g) a dissoluça.o da sociedade;

h)  a  alteraça.o  social  ou  a  modificaça.o  da  finalidade  ou da estrutura  da  CONTRATADA,  que prejudique  a 
execuça. o deste contrato;
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i)  razo. es  de  interesse pu! blico,  de  alta  relevaEncia  e,  amplo conhecimento,  justificadas e  determinadas  pela 
ma! xima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que 
se refere este contrato; 
j)  a  supressa.o,  por  parte  da  CONTRATANTE do  fornecimento,  acarretando  modificaça.o  do  valor  inicial 
atualizado do contrato ale!m do limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto quando acordado pelas partes,  
por meio de instrumento ha!bil. 
k)  atraso  superior  a  90  (noventa)  dias  dos  pagamentos  devidos  pela  CONTRATANTE decorrentes  do 
fornecimento do objeto, salvo em caso de calamidade pu! blica, grave perturbaça.o da ordem interna ou guerra, 
assegurado, aA  CONTRATADA, o direito de optar pela suspensa.o do cumprimento de suas obrigaço. es ate!  que 
seja normalizada a situaça.o;

l) a ocorreEncia de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuça. o deste 
contrato;

m) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666, sem prejuí!zo das sanço. es penais cabí!veis.

11.2 - A rescisa.o deste contrato podera!  ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE;

b) amiga!vel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja convenieEncia para CONTRATANTE;

c) judicial, nos termos da legislaça.o processual.

11.3 -  Os casos de rescisa.o contratual sera.o formalmente motivados,  nos autos do processo, assegurado o 
contradito! rio e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS PROCESSUAIS 

12.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estara!  sujeito aA  interposiça.o de recurso, nos termos 
do Art. 109 da Lei nº 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5º da Constituiça.o Federal, que devera!  ser protocolado no 
endereço mencionado neste Contrato. 

12.2 - Dos atos da Administraça.o referentes a este Contrato cabem:
12.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias u! teis a contar da cieEncia do Contratado da decisa.o, nos casos de:
a) Aplicaça.o das penas de adverteEncia, multa ou de suspensa.o tempora! ria.

b) Rescisa.o do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93.
12.2.2 - Representaça.o no prazo de 05 (cinco) dias u! teis da decisa.o relacionada com o objeto do Contrato, nas 
hipo! teses na.o previstas no Item anterior.

12.2.3 - Pedido de reconsideraça.o da decisa.o do Prefeito Municipal que aplicar a penalidade de declaraça.o de 
inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimaça.o do ato, podendo reconsiderar ou manter sua decisa. o.
12.3 – A comunicaça.o e o procedimento de aplicaça.o das penalidades devera!  ocorrer por notificaça.o pessoal 
ou por correspondeEncia com aviso de recebimento, e por Dia! rio Oficial, no caso de na.o ser possí!vel localizar a 
Contratada.

12.4 - Os recursos previstos nesta Cla!usula tera!  efeito suspensivo.

12.5 – A aplicaça.o das penalidades sera!  decidida pela autoridade competente,  sendo os eventuais recursos 
delas decorrentes dirigidos aA  pro! pria autoridade competente, que devera!  aprecia! -lo no prazo de 05 (cinco) dias 
u! teis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisa.o, encaminhar para decisa.o do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ANTICORRUPÇÃO
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13.1 - Para a execuça.o deste contrato, nenhuma das partes podera!  oferecer, dar ou se comprometer a dar a 
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta pro! pria 
quanto por interme!dio de outrem, qualquer pagamento, doaça.o, compensaça.o, vantagens financeiras ou na. o 
financeiras ou benefí!cios de qualquer espe!cie que constituam pra! tica ilegal ou de corrupça.o, seja de forma 
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele na.o relacionada, devendo garantir, 
ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

14.1 - A CONTRATANTE providenciara!  a publicaça.o oficial do extrato deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - Para dirimir as questo. es oriundas do presente contrato sera!  competente o foro da Comarca de Piu! ma-ES. 

15.2 - Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, e!  lavrado o presente contrato, em 03 
(treEs) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas. 

Piu! ma - ES, ..... de ........... de 201___.

______________________
xxxxxxxxxx

Prefeito(a) de Piúma
CONTRATANTE

_____________________
CONTRATADA

Testemunhas:
Nome ______________________________________________ 
Nº CPF ou RG________________________________________

Nome ______________________________________________ 
Nº CPF ou RG________________________________________
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ANEXO 0  6  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020

MODELO PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

MODELO PARA O ITEM 

ITEM ESPECIFICAÇÃO PREÇO TOTAL

01

Contrataça. o de empresa especializada na prestaça. o de serviços de gerenciamento 
da frota municipal de veí!culos, ma! quinas e equipamentos, de forma continuada, 
atrave!s  de  sistema  informatizado,  englobando  administraça. o,  controle, 
compreendendo  manutença. o  preventiva  e  corretiva,  inclusive  todas  as  peças 
necessa! rias para a execuça. o dos serviços, por meio de rede credenciada, a fim de 
atender  as  necessidades  dos  veí!culos,  ma! quinas,  tratores  e  equipamentos  da 
Prefeitura Municipal de Piu! ma.

R$500.000,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
(NEGATIVA / POSITIVA)

..........%

VALOR TOTAL R$ ..................

Valor Total com Taxa de Administração, também, por extenso: ______________________

Obs.:  Os valores unita! rios e totais de cada item que compo. em a tabela de proposta podera.o ser preenchidos 
somente em algarismo dentro da tabela. 
           
Prazo de validade da proposta (mí!nimo de 60 dias): ________________________________________________________
      
DECLARO que nos preços ora propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados atrave!s de lances, 
esta.o incluí!dos todos os custos que se fizerem indispensa!veis aA  perfeita execuça.o dos serviços objeto desta 
proposta.

Raza.o Social:_____________________________________________________________________________________________________
CNPJ: _____________________________________________________________________________________________________________
Endereço:________________________________________________________________________________________________________
Telefones: ___________________________________________________________________ FAX: ______________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________________________________________
Banco: ___________________________________ AgeEncia: _______________________ Conta: ______________________________
Nome do representante legal para assinatura do Contrato: _________________________________________________
CPF: _____________________________________ Ident.: _________________________________________________________________
Cargo na Empresa ______________________________________________________________________________________________
Local/Data: ______________________________________________________________________________________________________

________________________________________
Assinatura do Representante Legal

Obs: Documento apresentado dentro do Envelope 01 (Proposta Comercial)
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